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Příloha: Dobré příklady z oblasti rodinného podnikání 



Motto:  

Rodinná firma? To je další dítě v rodině! 

Úvod 

 

Rodinné podnikání globálně nabývá na stále větším významu a lze jej také považovat 

za nejpřirozenější a nejstarší formu podnikání vůbec. Jeho význam je ve světě zřejmý, 

zejména v rozvojových zemích a v zemích s rodinnou tradicí. Kořeny rodinného podnikání 

sahají až do období prvé dělby práce, kdy se jednotlivé rodiny po mnoho generací 

specializovaly na vytváření určitého produktu, který pak byl předmětem směny a později 

prodeje. Pro tehdejší, „podnikatele“ bylo většinou nejpřirozenější a ekonomicky 

nejvýhodnější následovat odkaz a dědictví předků (kovářská nebo ševcovská dílna, pekařství, 

atd.). Rodinné ,,know-how“ představovalo mnohdy jedinečnou konkurenční výhodu 

přetrvávající i po několik generací.  Rodinné podniky byly také úzce spjaty s regionem svého 

působení a mnohé z nich nabyly i značného věhlasu. 

Ze zahraničních zkušeností a studií je patrné, že rodinné podniky se rozvíjejí 

především ve sféře MSP. Jak je zřejmé z běžného života rodinné podniky mají také 

neodmyslitelný význam v současné globální ekonomice (Tichý, 2012). Uvádí se, že malé a 

střední podniky rodinného typu zaujímají více než dvě třetiny z celkového počtu všech 

světových podniků. Z toho vyplývá, že se rodinné podniky výrazně podílí také na tvorbě 

světového produktu a celkové zaměstnanosti.  

V dnešním, rychle se měnícím a dále se integrujícím světě, představují právě rodinné 

podniky hodnoty, jako jsou poctivost, jistota, solidarita a tradice. Vzhledem k jejich silným 

regionálním vazbám jsou také nositeli národní a regionální identity.  

Četnými celosvětovými průzkumy (Tichý, 2012) bylo také prokázáno to, že rodinné 

podniky jsou odolnější a stabilnější vůči globálním ekonomickým krizím, a to především díky 

loajalitě klíčových zaměstnanců a vůli rodinných členů zachovat podnik za každou cenu 

(mnohdy i na úkor dlouhodobé ztrátovosti). 

Díky těmto vlastnostem rodinného podnikání směřují mnohé tendence v ekonomicky 

vyspělých státech k podpoře této formy podnikání, zaměřené především na zajištění stability a 

dlouhodobé udržitelnosti rodinných podniků. V mnoha zemích (Finsko, USA, Španělsko, 

atd.) působí úzce specializované instituce, zabývající se poradenstvím nebo zajišťující 

vzdělávání v oblasti rodinného podnikání, existuje zde také právní rámec upravující rodinné 

podnikání a odlišné fiskální plnění. 



V České republice mělo rodinné podnikání také dlouholetou historii a svůj rozmach 

zažilo především v době první republiky, kdy mnohé podniky překročily hranice ČR a staly se 

mezinárodními (jedním s nejznámějších příkladů je obuvnická společnost Baťa, nebo 

společnost Škoda). Během a po druhé světové válce s nástupem totalitních režimů a centrálně 

plánovaného hospodářství byla však kontinuita rodinného podnikatelství v Československu 

přetržena až do roku 1989(až na drobné výjimky drobných rolníků nebo osob působících ve 

„svobodných“ povoláních). Teprve začátkem devadesátých let minulého století začalo znovu 

vznikat podnikatelské prostředí a vyvíjet se tržní ekonomika, které otevírají prostor pro 

rodinné podnikání.  

Bohužel v České republice se stále „dotváří“ podmínky pro podnikání v tržním 

prostředí (např. legislativní proces je zdlouhavý a navíc neustále se měnící). A problematika 

rodinného podnikání se v podstatě neřeší vůbec. Proto zde zatím, až na velmi malé výjimky, 

pro rodinné podnikání neexistuji vhodné podmínky nutné k jeho dalšímu rozvoji. Neexistuje 

téměř žádná podpora podnikajících rodin. Podpora podnikání se soustřeďuje na malé a střední 

firmy bez akcentace rodinného fenoménu podnikání. 

Rodinné podniky musí kromě běžných ekonomických úskalí čelit také celé řadě, pro 

rodinné podniky zvlášť charakteristických problémů (Svobodová, 2013; Tichý, 2012). 

Především o problematiku sociologicko-psychologického a právního charakteru. Jedním 

z největších problémů dlouhodobé udržitelnosti rodinného podniku je zajištění kontinuity ve 

vlastnictví a řízení. Proto pozornost státní správa a regionální samosprávy by se měla 

směřovat také k podpoře (zejména v poradenské oblasti) řešení generační obměny. Předání 

podniku další generaci je většinou vlastníků a manažerů považováno za nejtěžší strategický 

úkol. Úspěšné předání podniku z první generace na druhou, dle dostupných údajů, nezvládne 

ani polovina ze všech rodinných podniků (Gersick, 1997). 

Právě aktuální problematika nástupnictví v rodinných podnicích v českých 

podmínkách by se měla stát jedním z hlavních strategických cílů každého rodinného 

podnikatele (vlastníka).  Tímto směrem by se měly logicky ubírat také všechny strategické 

úvahy, plány a rozhodnutí v oblasti rodinného podnikání.  

Smysl řešení (v rámci výzkumů, rozhodování ministerstev, krajů, obcí a konkrétních 

firem či asociací podnikatelů) tohoto tématu spočívá také v tom, že podniky, které byly 

založeny v ČR jako rodinné na začátku devadesátých let nebo se po privatizaci (či restituci) 

rodinnými staly, se dostávají ve své životnosti na konec druhé dekády (Tichý, 2012) a 

vlastníci a manažeři těchto podniku si budou nutně muset položit otázku co dál? Odpověď 

(správná či špatná) ovlivní nejen další existenci podniků, ale také sociálně ekonomický status 



zakladatelů rodinných firem a prvé generace nových vlastníků (rodinných či jiných osob, 

které koupily podnik), ale zejména druhé generace („vnuků“) zakladatelů rodinného podniku. 

 

Hlavní řešitelé 2. fáze (rok 2013) mezinárodního výzkumného “Vývoj a stav malého a 

středního podnikání v České republice a Slovenské republice” (VŠP Ostrava a VŠEMVS 

Bratislava) doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. a prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. vysoce a s 

uznáním oceňují aktivitu studentů Vysoké školy podnikání (případně jiných vysokých škol)
1
, 

kteří se věnovali ve svých bakalářských, magisterských, doktorských a jiných odborných 

pracích problematice rodinného podnikání. Nutno s plnou zodpovědností uznat, že přiložili 

řadu nových poznatků k této aktuální tématice.
2
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 Viz citace a seznam literatury.  

2
 Hlavní autoři monografie D. Válková a Z. Mikoláš se více méně považuji za koordinátory spolupráce se 

studenty, vedoucí jejich prací, konzultanty (např. v předmětu VŠP „Know – how v podnikání I“) a editory 

překládané publikace, protože tato kniha je důkazem aktivního zapojení studentů do výzkumných a tvůrčích 

aktivit svých alma mater. Děkujeme jim za iniciativu a vložený um do svých studentských a absolventských 

prací. 



1. Vymezení rodinného podnikání 

 

Motto: 

Soudržnost rodiny poznáš, až když tě rodinná firma přežije! 

 

1.1 Rodina 

 

Není reálné studovat rodinné podnikání bez předchozího studia rodiny.
3
 V současné 

době za slovem rodina vidíme manželský pár s dětmi. Původní význam tohoto slova byl však 

v minulosti zcela jiný Ve středověku i starověku byla rodina chápána ve dvou pojetích.  

Tím prvním byla rodinou myšlena velká domácnost, tvořilo ji společenstvo lidí, 

žijících společně pod jednou střechou, jež spolu hospodaří a podléhají jedné autoritě. Do 

rodiny nebyli počítáni pouze pokrevní příbuzní, ale všechny osoby žijící v „domě“, z počátku 

otroci, později služebnictvo, případně zaměstnanci, s nimiž rodina vytvářela výrobní jednotku 

(tovaryši, učedníci, čeledíni a děvečky). Takto byla rodina chápána římským právem i biblí až 

do 1. poloviny 19. století. 

Druhé pojetí platilo paralelně. Rodina byla chápána jako systém širokého pokrevního 

příbuzenství. Mezi šlechtou bylo slovem rodina myšleno přibližně totéž jako rod, tedy velká 

skupina lidí udržujících svazkem krve moc a majetek. Příkladem mohou být Habsburkové. 

(Možný, 1990, str. 17). 

Rodina hraje v životě každého člověka zcela zásadní roli. Představme si rodinu jako 

sociální „zařízení“ s hlavním cílem „tvorba osobního prostoru, chráněného vůči dravému 

a uspěchanému světu, za jehož pomyslnou zdí naleznou všichni jeho členové pocit jistoty. 

Rodina nemění své základní uspořádání, ani habitus a vyrovnává změny ve svém okolí.  Svou 

stabilitou, ale v žádném případě nebrání společenskému vývoji a pokroku. Právě stabilitou a 

dynamikou naopak změny v okolním světě umožňuje a podporuje, tím, že společenský systém 

brání před chaosem a zhroucením.“  (Možný, 2002, str. 13) 

Je prokázáno, že instituce, která byla považována za snad nejstabilnější výtvor naší 

civilizace, se nejméně od konce první světové války podstatně změnila a dále probíhají 

změny, které hlubině zasahují sociální struktury soudobých společností našeho civilizačního 

okruhu i individuální životy všech jejich členů. Časem se však ukázalo, že hloubka těchto 

                                                 
3
 Kapitola 1.1 je upraveným textem z bakalářské práce (Svobodová, 2013), čímž autoři monografie dodatečně 

vyjadřují uznání paní Evě Svobodové, autorce nejlepší bakalářské práci na VŠP v akademickém roce 2012/13.  



změn byla v prvním „sociálního šoku“ místy přeceněna a že, jak Možný (2002) cituje 

(Kellnera, 1995) „běžný člověk se v záplavě technických a sociálních změn ještě nerozpustil… 

proplouvá stále ještě na své sociální kře, doprovázen několika málo skutečně blízkými lidmi 

s několika desítkami bližších či vzdálenějších známých…“. 

Ukázalo se, že změny, kterými sociologie člověka prochází, zasahují rodiny různých 

sociálních vrstev a subkultur v různém stupni a v různé podobě, ale důležitou skutečností je, 

že „aspirace na založení trvalého párového vztahu a touha po dětech jako naplnění vlastního 

osudu zůstávají však pro naprostou většinu lidí kotvou života“! (Možný, 2002, str. 21) 

 

Základní funkce rodiny 

 

Také (Langmeier a Krejčířová, 2006, str. 183) pokládají rodinu složenou 

z manželského páru a jejich přímých potomků za základní jednotku známou ve všech lidských 

společenstvích. Připouští, že může mít vždy jiné postavení v široké sociální síti, může 

vykazovat různé vztahy k širšímu příbuzenstvu popř. kmenovému společenství, mívá různou 

strukturu i různé rozložení rolí a mocí. Základní funkce rodiny jsou ale všude stejné. 

Reprodukční funkce: Rodina stále zůstává institucionalizovanou legitimací plození 

nové generace; ve všech známých společnostech se rodí děti i mimo manželství, ale nikde 

není jejich ilegitimita výslovně schvalována. 

Emociální funkce: Rodina poskytuje všem členům emoční zázemí a uspokojení 

v ideálním případě rovnoměrně, bez toho aby se tak dělo na úkor ostatních 

Sociální funkce: Rodina uvádí dítě rozhodujícím způsobem do lidské společnosti, učí 

je základním způsobům společenského chování. 

Hospodářská funkce: V každé rodině se musí hospodařit, vést domácnost, vyrábět. 

V současné průmyslové společnosti je tato funkce značně oslabena. Rodina je převážně 

spotřební jednotkou, ale některé výrobní prvky z rodiny ani dnes nemizí. 

(Reichel, 2008, str. 187) popisuje hospodářskou, resp. ekonomickou funkci rodiny 

podrobněji: Pod ekonomickou funkcí rodiny si lze představit především uspokojování 

základních potřeb členů, materiální až existenční povahy jako je výživa, bydlení, ošacení, 

náklady spojené se studiem i zájmovými činnostmi členů. Spotřeba rodin ať již v podobě 

statků materiálních, či nehmotných se samozřejmě odráží v parametrech růstu ekonomiky 

společnosti. Na hospodářský růst má rodina významný vliv nejen jako spotřebitel, ale také 

jako producent, a v neposlední řadě jako daňový subjekt.   

 



1.2 Podnikání, podnikavost, podnikatel 

 

Každý zakladatel podniku, zejména rodinné firmy, se rozhodl opustit dráhu osoby 

v závislé práci a jít cestou jedné z přirozených činností člověka, mezi které podnikání 

bezesporu patří (tedy stát se osobou samostatně výdělečně činnou, kapitalistou, případně 

rentiérem).
4
  

Podnikání je staré jako lidstvo samo. Za jeho prvopočátek semínko můžeme označit 

vlastnost podnikavost. Jak to již v přírodě chodí, padne - li semínko na skálu, zůstane jen 

semínkem, je - li však zasazeno do úrodné půdy, začne klíčit, vyvíjet se a pokud má opravdu 

dobré podmínky, může z něj vyrůst mohutný strom. 

Podnikavost (spirit of enterprice) lze podle Vebera a Srpové (2008, str. 2) lapidárně 

interpretovat jako dosahování „maxima slastí s minimem strastí“. My lidé, rozhodně nejsme 

jediným živočišným druhem, který je, v tomto smyslu, podnikavý. Jsme ale jedinými tvory, 

jejichž rozvoj mozku a s tím související růst inteligence začal poskytovat dostatečně úrodné 

prostředí pro mimořádný vývoj „semínka“ podnikavosti. „Obecně můžeme podnikavost 

vymezit jako jakoukoliv činnost zaměřenou na objevování příležitostí a její převedení do 

reálné činnosti, jejímž výsledkem je splnění určitého, zpravidla ekonomického záměru“ (Veber 

a Srpová, 2008, str. 3).  

Podnikání (enterprise)  Veber a Srpová (2008, str.1, podle Hirische, 1996) definují 

jako „proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání 

potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických a 

společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení“.  

Stejně jako u většiny autorů, kteří se zabývají problematikou podnikání, tak i v jejich 

práci nalezneme vymezení pojmu „podnikání“ ve čtyřech pojetích:  

Ekonomické pojetí definuje podnikání jako „zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané 

hodnoty“.  

Psychologické pojetí zdůrazňuje, že „podnikání je činnost motivovaná potřebou něco 

získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto ohledu je 

prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy“.  

                                                 
4
 Upravený text (Svobodová, 2013) 



Podle sociologického pojetí je podnikání „vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příležitostí“.  

Právnické pojetí – „podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně, 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. 

 

Výraz podnikatel (entrepreneur) je podstatně mladší, nežli samotné podnikání. Jeho 

původ hledejme ve Francii a jeho původní význam byl prostředník či zprostředkovatel. Byl to 

výraz, který odpovídající realitě, podnikatel se tehdy podílel na zprostředkování. Časem 

přibylo k obchodním aktivitám zprostředkování dodávek pro vládu. Již v 18. století bylo 

zřejmé (R. Cantillon), že tento typ podnikání obnáší riziko a podnikatel byl oddělen od 

rentiéra, který pouze poskytuje kapitál za určitou cenu – rentu (úroky), zatím co podnikatel je 

osoba realizuje konkrétní projekt a nese veškeré riziko jeho úspěchu nebo neúspěchu.  

Úspěch podnikání je ve velké míře závislý na schopnostech (nápaditosti, iniciativy, 

aktivity) podnikatele.  

V případě vymezení pojmu „podnikatel“ existuje řada celá definic. Jednou z nich, je 

podnikatel vymezen jako „osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje 

a prostředky k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika“ 

(Veber a Srpová, 2008, str. 2). 

Podnikání, stejně jako jiné lidské aktivity prošlo, dlouhým a složitým vývojem a je 

zcela přirozené, že nejstarší formou podniku v  historii novodobé civilizace je podnik rodinný. 

Je téměř neuvěřitelné k jakým letopočtům se dostáváme při hledání kořenů nejstarších 

rodinných podniků. Tímto se mimo jiné prokazuje dějinná životaschopnost této tradiční, ne – 

li fundamentální, lidské instituce. 

 

1.3 Definice rodinného podnikání 

 

V České republice není zatím rodinné podnikání jako forma oficiálně (právně) 

vymezeno, proto je velmi obtížné rodinné podnikání v ČR nejen posuzovat, ale také 

jednotlivé podniky mezi sebou vzájemně porovnávat. Definovat rodinný podnik je potřeba 

především proto, aby bylo možné jej odlišit od ostatních tzv. nerodinných podniku.  

Přesto, že rodinné podnikání je tou nejstarší a nejpřirozenější formou podnikání vůbec, 

neexistuje jeho přesná a jednotná všeobecně uznávaná definice, která by byla mezinárodně 



platná a umožňovala vzájemné srovnání. Definovat jednoznačně rodinné podnikání není 

jednoduché, a to především i proto, že lze jen těžko obecně vymezit vztah mezi rodinnou a 

podnikem. Definici rodinné firmy komplikuje navíc fakt, že pojem rodina není ve všech 

kulturách chápán stejně (Možný, 2006). V některých společenstvích je rodina chápána pouze 

jako skupina tvořená rodiči a dětmi, jinde pak zahrnuje i další členy (strýcové, tety, bratranci, 

aj.), popřípadě i nerodinné členy podléhají společným hodnotám a kultuře (tzn. například 

označení „bratr“ není v některých komunitách chápán pokrevně, ale dle zvykového práva, 

tedy v dané komunitě jako „nejbližší“).  

S různou velikostí podniku se také výrazně mění strategický vliv rodiny a vlastnictví 

(např. podíl kapitálu na celkovém kapitálu podniku, který je v rukou rodiny).  

Podle Korába a kol., (2008, str. 20) i jiných autorů jednotná, obecně přijímaná definice 

rodinného podniku vlastně neexistuje. V odborné literatuře nalézáme mnoho definic, které 

k definování rodinného podniku, využívají škálu různých kritérií. Mezi ty nejčastější patří 

procento podniku, které rodina vlastní, počet generací, které byly a jsou v podniku 

angažovány (ať již jako vlastníci nebo jako zaměstnanci), počet členů rodiny, které ve firmě 

pracují, velikost podniku, míra strategického vlivu rodiny na chod podniku, ale také měkčí 

parametry, například úmysl rodiny předat podnik další generaci.   

Potřeba definovat rodinný podnik vyplývá především pak z potřeby 

makroekonomického a právního vymezení samostatné formy podnikání pro účely 

kategorizace a vzájemného srovnávání. 

I přesto, že dnes existuje nesourodé množství definic rodinného podnikání, které se 

v mnohém různí, lze vysledovat řadu shodných, klíčových charakteristik. Jak např. uvádí 

Hesková, rodinný podnik je společnost, kterou vlastní a řídí členové jedné nebo více rodin a 

tito mají zásadní vliv na strategii podniku (Hesková, 2008). 

 Míru vlivu rodiny na podnik lze stanovit na základě mezinárodně uznávaného modelu 

F-PEC
5
, který umožňuje validní porovnávání různých rodinných podniků. V polovině 

devadesátých let minulého století autoři Astrachan a Schankerová (Astrachan, 1996) setřídili 

kriteria pro definování rodinného podnikání a sestavili definice rodinného podnikání podle 

stupně zapojení rodiny do podnikání (Astrachan, 1996; Gersick, 1997). 

 

 

 

                                                 
5
 Viz kapitola 1.2, obrázek 3. 



Definice rodinného podnikání podle stupně zapojení rodiny: 

 

 Široká definice – rodina zajišťuje efektivní kontrolu strategického řízení a má úmysl 

zachovat podnik jako rodinný – rodina má pouze malé přímé zapojení do podnikání. 

Rodinný podnik je tedy takový, kde má rodina strategický vliv na další směřování 

podniku (nikoliv však nutně strategickou většinu ve smyslu akcií, resp. majetkových 

podílů) a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet podnik v rodině. 

 Střední definice – zakladatel popř. jeho nástupci vedou podnik a na základě 

vlastněných akcií (podílů) mají hlasovací právo – rodina a její členové jsou částečně 

zapojeni do podniku. Rodinný podnik je tudíž takový, kde zakladatel a jeho potomci 

podnik řídí a mají nad ním vlastnickou kontrolu (ve smyslu akcií, podílů). 

 Úzká definice – podnikání se účastní více rodinných generací, rodina celý podnik 

přímo vede a vlastní jej a více než jeden člen z rodiny vlastníků se významně podílí na 

každodenním řízení – rodina je významnou měrou zapojená do podniku. Za rodinný 

podnik lze proto považovat takový podnik, kde se angažuje více rodinných generací, 

rodina podnik přímo řídí a také vlastní a více než jeden člen rodiny v něm má výrazné 

manažerské postavení. 

 

Ve snaze o sjednocení definice rodinného podniku se v praxi neujal ani pokus 

definovat rodinný podnik ve formě tří definic rodinných podniku (viz předchozí odstavce), 

které se od sebe liší mírou zapojení rodiny v podnikání.  

Své definice pro rodinné podnikání mají Švýcarsko, Německo nebo např. Rakousko.  

Silnou pozici v literatuře má švýcarská definice rodinného podniku:  

„Rodinný podnik je takový podnik, na který vyvíjí rozhodující vliv rodina. O rozhodujícím 

vlivu rodiny se dá hovořit tehdy, pokud rodina zcela dominuje v jednom z určujících faktorů, 

kterými jsou vlastní kapitál nebo členství ve statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv 

jednoho faktoru vyrovnán odpovídajícím vlivem faktoru druhého. Nutnou podmínkou je ovšem 

podíl rodiny na vlastním kapitálu“: 

Při VKrod  0 tedy musí platit: RP=
       

       
+

         

         
≥1. 

 



Kde: 

VKrod   - vlastní kapitál ovládaný rodinou 

VKpod   - Vlastní kapitál daného podniku 

STATrod – Počet členů statutárního orgánu rekrutující se z dané rodiny 

STATpod – Počet členů statutárního orgánu podniku 

(Koráb a kol., 2008, str. 21) 

 Ve své práci zmiňuje také Odehnalová (Odehnalová, 2009) jednu z dalších obsáhlých 

definic, která byla sestavená během výzkumu společnosti Massachusetts Matual Life 

Company v roce 1997. Tato definice popisuje rodinný podnik jako podnik, který splňuje 

minimálně jedno z těchto kriterií: 

 Majitel považuje svůj podnik za rodinný podnik. 

 Majitel má v úmyslu předat svůj podnik blízkému příbuznému. 

 Kromě majitele je v podniku zaměstnán i jiný člen rodiny, který je součástí 

každodenního řídícího procesu. 

 

Tato definice je vhodná pro klasifikaci rodinných podniků v podmínkách ČR a to také 

proto, že nepočítá s již uskutečněnou generační obměnou a dává podnikatelům možnost 

subjektivně se přihlásit ke sféře rodinného podnikání. 

Z popsaných definic lze na základě komparace odvodit další vhodnou definici pro 

potřeby realizace výzkumu Vysoké školy podnikání v Ostravě (VŠP). Obsah a cíl 

výzkumných aktivit VŠP
6
  jsou zaměřeny na předání podniku další generaci, proto je nutné, 

aby v podniku pracovaly minimálně dvě rodinné generace. Související podmínka definice 

rodinného podnikání, že majitel má v úmyslu svůj podnik předat blízkému příbuznému, je 

rovněž předmětem výzkumu, prezentovaného v této monografii. Podmínka (prezentovaná 

různými autory), že kromě majitele je v podniku zaměstnán i jiný člen rodiny, který je součástí 

každodenního řídícího procesu, byla pro tyto účely nahrazena podmínkou. Tedy s ohledem na 

neutěšenou situaci v ČR klademe méně náročný definiční požadavek, a to, že v podniku 

pracují příslušníci rodiny či rodin. Pro hodnocení rodinných podniků není dle našeho názoru 

rozhodující, v jakých pozicích v podniku (před převzetím podniku) pracují ostatní rodinní 

                                                 
6
 Výsledky výzkumných aktivit v roce 2013 prezentuje tato monografie. 



příslušníci. Na převod rodinného podniku nemá zásadní vliv ani jeho právní forma (původní 

vlastník může být podnikající fyzickou osobou nebo vlastníkem rodinné společnosti). Je však 

zřejmé, že z administrativního a právního hlediska nejvhodnější formou rodinného podnikání 

je společnost s ručením omezeným. Zvláště „nový“ občanský zákoník
7
 nabízí a zákon o 

obchodních korporacích
8
 od 1. 1. 2014 širší spektrum právních variant rozvoje rodinného 

podnikání.  

Na základě těchto předpokladu byla pracovní definice pro účely (prezentovaného) 

výzkumu sestavena takto: 

 Podnik je ve vlastnictví rodiny a rodina má rozhodující vliv na řízení tohoto 

podniku. 

 Rodina považuje podnik za rodinný podnik. 

 V podniku pracují také rodinní příslušníci jiných generací. 

 

První podmínka této definice vyplývá z obecně platných předpokladů pro rodinný 

podnik a je nezbytná pro další výklad a výzkum rodinného podnikání. Vzhledem k absenci 

oficiálního vymezení, lze za rodinný podnik považovat ten (druhá podmínka), který považuje 

samotná rodina za podnik rodinný. Aby bylo možné zabývat se rodinným podnikáním a řešit 

otázky spojené s procesem nástupnictví je potřeba splnit také předpoklad, že je podnik komu 

předat a existuje úmysl předat rodinný podnik následujícím generacím (třetí definiční 

podmínka). Jde o základní předpoklad pro hodnocení a porovnávání rodinných podniků 

z hlediska jejich budoucího rozvoje. 

S ohledem na faktory globalizace, vývoj „rodinné kultury“ v ČR a trendy v rozvoji 

rodinném podnikání je možné rodinnou firmu a následnictví v rodinném podnikání definovat 

volněji (definoval Z. Mikoláš, 2011)
9
: 

Definice rodinné firmy: Rodinným podnikem v nejširším slova smyslu chápeme 

všechny podniky, nezávisle na tom, zda jsou či nejsou vlastněny či řízeny generacemi potomků 

jeho původních zakladatelů, pokud tyto podniky udržují ducha a filozofii podnikání a styl 

řízení a vlastnění rodiny původních zakladatelů podniku (typickým příkladem je firma Baťa). 

 

                                                 
7
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

8
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

9
 Studijní opora do předmětu Know – how v podnikání I. Ostrava, VŠP 2011.  



Definice následnictví: Rodinná firma mající sídlo na území České republiky a byla 

majoritně vlastněna českými občany následně (v další generaci vlastníků) působí na území ČR 

a je majoritně vlastněna českými občany, přičemž si uchovává charakter rodinné firmy. 

 

Tyto definice jsou alternativou k přesnějšímu pochopení a vymezení podstaty 

rodinného podnikání v historických podmínkách násilného přerušení kontinuity rodinného 

podnikání (např. v ČR v období 1939 – 1989) a soudobé globalizace (např. vstup 

strategických investorů rodinného typu do ČR nejen z evropských zemí, ale např. i z Asie). 

Uvedené definice jsou nezbytné k posuzování vzorku podniků během terénního praktického 

výzkumu.  

  

1.4 Specifika rodinného podnikání 

 

V této kapitole jsou popsány nejdůležitější odlišnosti rodinného podnikání od podniků 

nerodinných, aby bylo možno lépe pochopit, jakým úskalím musí rodinní podnikatelé čelit.  

Rodinné podnikání je specifickou formou podnikání a kromě klasických problémů 

všech podniků se potýkají s řadou pro ně charakteristických. Odlišnosti rodinného podnikání 

vyplývají především z neoddělitelnosti dvou prostředí, a to rodiny a podniku, které se 

vzájemně ovlivňují. Studií na toto téma byla zejména v zahraniční literatuře vypracována celá 

řada (Tichý, 2012).  

„Rodinný svět je charakterizován citovou stránkou, podnikový svět vyžaduje 

racionalitu a výsledky.“ (Koráb a kol. 2008, str. 53) V rodinném podniku dochází k těsnému 

slinutí těchto dvou rozličných světů, vrství se na sebe rodina a podnik, a právě tato skutečnost 

vystihuje zásadní rozdíl mezi podnikem a  rodinným podnikem. Teorie i praktické podnikání 

se musí s touto „podnikatelskou disparitou“ vyrovnat. 

V následujícím textu jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších modelů, které popisují 

vztah rodiny a podnikání a které položily základnu dalším výzkumům v oblasti rodinného 

podnikání.  

 Podle Petera Leacha, jednoho z největších Britských odborníků na rodinné 

podnikání
10

, je kultura, hodnoty a cíle v rodinném podniku určená vztahem mezi rodinným 

systémem a firemním systémem (Leach, 1999)
11

. Každý z obou systémů je popsán 

charakteristickými znaky, které stojí ve vzájemném kontrastu a v jejich průniku dochází k 

                                                 
10 http://www.peterleach.com  PETER LEACH LLP,  ADVISING FAMILY BUSINESSES 
11

 LEACH, P. Guide to the family business. London: Kogan Page, 1999. ISBN 0-7494-2903-8.  s. 26.  



vytváření třecích ploch a ke konfliktním situacím. Tento vztah nejlépe dokládá Vennův 

diagram známý jako model dvou kruhů (obrázek 1), který znázorňuje množinu rodina a 

podnik a jejich průnik.  

 

Obrázek 1: Model dvou kruhů dle Leacha  

 

Zdroj: LEACH, 1999, upraveno autory  

 

Tento model byl upraven prof. V. Korábem následujícím způsobem. 

 

Obrázek 2: Model dvou kruhů dle Korába 

 

Zdroj: KORÁB A KOL., 2008, str. 5, upraveno autory 

Systém rodiny 

• RYSY : 

• Emoční hledisko 

• Orientace směrem dovnitř 

• Málo změn 

• ÚKOLY : 

• Povzbuzování 

• Rozvoj sebeoceňování 

• Výchova k dospělosti 
 

          Systém podniku 

• RYSY : 

• Konkrétní hledisko 

• Orientace směrem ven 

• Hodně změn 

• ÚKOLY : 

• Dosahování zisků 

• Rozvíjení dovedností 



Z diagramu je jednoznačně patrný kontrast mezi systémem rodina a podnik. Rodina je 

společenská skupina, která mimo jiné plní funkci emocionální a zajišťuje svým členům citové 

zázemí (Tichý, 2012). Rodinné prostředí je charakteristické tím, že vytváří pocit jistoty a 

stability. Chování jedinců i jejich vzájemné vztahy pak mohou probíhat na základě 

podvědomých fungujících rituálů. Naproti tomu cílem podniku je vykazovat zisk a k tomuto 

cíli by mělo směřovat i jednání lidí v podniku. K úspěchu pak mimo jiné vede racionální 

řízení a inovativní přístup. Na základě tohoto modelu je dlouhodobě úspěšný rodinný podnik 

takový, jehož členové naleznou rovnováhu mezi vlivy rodinnými a podnikovými. 

Pro detailnější popis lze uvézt model vytvořený pro další výzkum Tagiurim a Davisem 

(Leach, 1999; Tichý, 2012), který výstižně znázorňuje vztah mezi rodinou, podnikem a 

vlastnictvím. Tento model je obecně rozšířený pod názvem model tří kruhu a jeho grafická 

podoba je v různých podobách zažitá jako neoficiální symbol rodinného podnikání (obrázek 

3) a v různých modifikacích a obměnách se objevuje také v literatuře řady dalších autorů. 

Oproti předchozímu modelu je model tří kruhů doplněn ještě o systém vlastnictví v podniku. 

 

Obrázek 3: Model tří kruhů
12

 

 

Zdroj: TAGIURI, DAVIS: Family business review (Tichý, 2012), upraveno autory 
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 Viz rovněž Koráb a kol. 2008, str. 55. 



Průnikem tří množin vzniklo sedm oblastí vymezující konkrétní skupiny lidí a jejich vztah k 

rodinnému podniku (Koráb, 2008). Vše je posuzováno z pohledu řízení a vlastnictví podniku, 

což jsou jedny z hlavních určujících kriterií pro vymezení rodinného podnikání. 

 

Zúčastněné strany a jejich vztah k rodinnému podnikání: 

1. Rodinní příslušnicí nepracující v podniku a nevlastnící žádný kapitál – pro 

komplexnější pochopení problematiky rodinného podnikání. 

2. Externí investoři (např. banka) – nepracují v podniku a nejsou členové rodiny. 

3. Zaměstnanci podniku, kteří nejsou rodinnými příslušníky a nemají v podniku podíl na 

vlastnictví – mohou to být řádoví zaměstnanci nebo manažeři na různých postech. 

4. Rodinní příslušníci, kteří v podniku nepracují, ale mají kapitálový podíl na vlastnictví 

– většinou se jedná o situaci, kdy podnik řídí externí manažeři a rodina si skrze 

majoritní podíl udržuje pouze možnost strategicky se podílet na dlouhodobých 

záměrech a na výsledcích podniku (Tichý, 2012). 

5. Zaměstnanci, kteří nejsou rodinnými příslušníky, ale podílí se na vlastnictví – 

v rodinném podnikání mohou, jako dobří a loajální zaměstnanci získat jako odměnu 

možnost podílet se na vlastnictví. Většinou jde o akcie a vyplácení dividend.  

6. Rodinní příslušníci, kteří jsou zaměstnáni v podniku, ale nemají podíl na vlastnictví – 

především v malých rodinných podnicích bývá veškeré vlastnictví v rukou jedné 

osoby a ostatní rodinní příslušníci v podniku pouze pracují a to jak na postech 

řádových zaměstnanců, tak v managementu.  

7. Rodinní příslušníci, kteří v podniku pracují a podnik také určitou měrou vlastní – 

abychom mohli hovořit o rodinném podnikání jako takovém, je potřeba, aby existovali 

rodinní příslušníci, kteří podnik majoritně vlastní a přímo se účastní na každodenním 

řízení podniku. Tito pak mají největší kontrolu nad podnikáním.  

 

Faktory (Svobodová, 2013), jež souvisí se sladěním těchto tří systémů, a které nám 

vymezují základní úskalí, s nimiž se většina rodinných podniků potýká, jsou styl vedení. K 

selhání ve stylu vedení často dochází tak, že zakladatel podniku své vize a strategie nedokáže 



předat druhým skupinám, především rodinným příslušníkům. Členové rodiny poté nedoceňují 

oběti, jež své vizi zakladatel přinášel, a nejsou ochotni přinášet své vlastní oběti.  

Podniková kultura – tou je myšleno nastavení principů a hodnot, s nimiž by se měli 

všichni členové podniku ztotožnit, aby se cítili skutečně zaangažováni do podniku.  

Správní rada („rodinná rada firmy“). V souvislosti s tím, že vlastníci rodinných 

podniků potřebují k rozhodování nejrůznější objektivní a nezávislá hlediska, často řeší, zda se 

mají stát členy správní rady i řídící pracovníci, kteří nepatří do rodiny a jakou míru pravomoci 

má mít právní rada. Někdy se rozsah pravomoci správní rady omezuje pouze na poradní 

činnost, zatímco jindy vlastníci právní radu používají jako prostředníka ve vztahu rodina 

versus podnik.  

Samotný vývoj a růst podniku, tedy etapy životního cyklu, ve kterých se podnik 

v danou chvíli nachází, přináší potřebu volit mezi různými formálními strategiemi. A to: 

Autonomie zakladatele versus informační a kontrolní systémy. Tolerance nejistoty versus 

omezování nejistoty. Nezávislost a restrukturalizace versus vzájemná závislost a koordinace. 

Osobní energie a úsilí versus schopnost pracovat s druhými a prostřednictvím druhých. Ideje 

a individualita versus politiky a postupy.  

Růst rodinného podniku je často limitován nedostatkem kapitálu a často i skutečností, 

že k dalšímu růstu vedení podniku postrádá potřebné dovednosti, znalosti nebo osobní 

předpoklady vlastníka (resp. manažera). Z pohledu strategického řízení ve vztahu 

k rodinnému podniku je kladen důraz především na strategické plánování, což vystihuje 

obtížnost oddělit emocionální hlediska rodiny od racionálních potřeb podniku. V souvislosti 

se strategickým plánováním můžeme uvést některé faktory, ve kterých se odráží vzájemná 

závislost obou rovin. Tedy jde o „závazek rodiny vůči podniku“. Hodnocení „zdravotního 

stavu“ podniku. Zjišťování alternativ, které podnik má. Zvažování osobních cílů členů rodiny. 

Výběr podnikové strategie. Hodnocení zájmů a schopností rodiny.  

Dalším velice důležitým faktorem jsou osobní hodnoty vnášené zakladatelem do 

podniku. Představují pro rodinné podniky podle mnoha autorů silnou konkurenční výhodu. 

Poskytují vzorce pro chování a rozhodování a podporují dlouhodobou prosperitu. Zřejmě 

nejdůležitější roli sehrávají ty hodnoty při překonávání problémů, kdy se do přímého 

konfliktu dostávají krátkodobé cíle rodiny, jež se zásadně liší od krátkodobých cílů podniku. 

Mezi konkrétní hodnoty přinášející podniku úspěch patří například důvěryhodnost, přidaná 

hodnota, etické chování, spravedlnost, otevřenost, praktický realismus, ochota riskovat, 

podnikavost.  



Do organizace rodinného podniku mohou však být vnášeny i hodnoty, které na její 

úspěšný vývoj mohou mít spíše negativní vliv například hodnota „udržovat smír za každou 

cenu“. (Koráb a kol. 2008, str. 56-58) 

 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že rodina má neodmyslitelný vliv na rodinné 

podnikání a míra vlivu rodiny na podniky pak vytváří charakteristickou kulturu. Pro 

hodnocení vlivu rodiny na podnik se proto ujal model stupnice F-PEC (obrázek 3), který 

poprvé použila profesorka Kleinová
13

 s kolegy jako způsob vzájemného srovnávání rodinných 

podniků (Tichý, 2012).  

Stupnice F-PEC (Family influence through Power, Experience and Culture) slouží 

k relevantnímu hodnocení rodinných podniků z hlediska míry rodinného vlivu na chod 

podniku a díky tomu lze nezávisle na definici rodinného podnikání podniky mezi sebou 

porovnávat. 

Tento model je rozdělen do tří oblastí (substupnic), které nezávisle slouží pro 

hodnocení určité rodinného vlivu. První substupnice zkoumá rozdělení moci v podniku a 

hodnotí ji z pohledu vlastnictví, strategického ovládání (např. prostřednictvím dozorčí rady) a 

management. Druhá substupnice nazvaná zkušenosti pak vypovídá o rozložení celkového 

počtu rodinných příslušníků podle generace na vlastnictví a v různých oblastech řízení 

podniku. Substupnice kultura pak popisuje míru vlivu rodinných hodnot, tradic a závazků na 

tvorbu charakteristické kultury v rodinném podniku (Strážovská, 2002). 
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Obrázek 4: Stupnice F-PEC 

 

Zdroj: KLEIN a kol.: Handbook of research on family business (Tichý, 2012), upraveno 

autory. 

Existují i další modely popř. jejich modifikace a vzájemné kombinace. Kupříkladu 

uvádíme podnětný model „fází životního cyklu rodinného podniku“ (Koráb, 2008, str. 80 -

81). 

První fáze „NOVOROZENECKÁ“ je fází založení podniku, kdy podnik a rodina jsou 

těsně spjati a zaujati snahou udržet existenci podniku a uchytit se na trhu. Tato etapa je plná 

zmatků a nadšení. Zakladatel podniku je i se svým týmem plně angažován v podniku. 

Neúnavnou prací a neustálým sháněním kapitálu se snaží o naplnění jediného, krátkodobého 

cíle „přežít“. Moc nad podnikem je centralizovaná plně v rukou majitele. Prozatím chybí 

proces plánování a proces přijímání rozhodnutí je často založen na improvizaci. 

 Druhá fáze „FÁZE RODINNÁ“ nastupuje v okamžiku, kdy podnik dosáhne jisté 

finanční stability a získá dobré postavení na trhu. Zakladatel podniku nadále podnik vede a 

dohlíží na provádění úkolů, kterých se zřekl z důvodu, že je již nepovažuje za zásadní.  Styky 



v průniku rodiny a podniku, přestávají být jasné a komplexní. Z důvodu, že začíná docházet 

k rozmělňování moci nad podnikem mezi jednotlivce, začínají se objevovat emocionální 

problémy, viz slabé stránky podniku a do popředí se dostává i potřeba řešit otázku 

nástupnictví. Podnik začíná být komplikovanější, jeho další dobrý vývoj již nezávisí na 

kvalitách jednotlivců, kteří se podílí na jeho vedení, ale mnohem podstatněji je potřeba 

koordinace a organizačního rozvoje. Nastává okamžik, kdy je nutné zvolit cestu dalšího vývoje 

podniku. Musí dojít k rozhodnutí, zda podnik zorganizovat tak, aby dokázal obstát i 

v budoucnosti, nebo nereagovat na nutnost změny a hazardovat tak s další existencí podniku. 

 Do třetí fáze „PŘERŮSTÁNÍ RODIN“ se dostává pouze velmi málo rodinných 

podniků. Většina rodinných podniku opouští trhy po pěti letech své existence. Z těch, které 

překonají kritické období, přecházejí pouhé tři z deseti na následující generaci a jen jeden 

z deseti podniků se podaří předat generaci třetí (Koráb a kol. 2008, str. 81). V této etapě je 

klíčovou otázkou profesionalizace podniku, který je již natolik mohutný a komplikovaný, že 

se neobejde bez zavedení profesionálního managementu. Dochází k decentralizaci moci 

vlastníka, delegování pravomocí. Komunikace v podniku se stává koherentní a jasnou a jsou 

zavedeny procesy, jež eliminují emocionální problémy. 

Silné a slabé stránky rodinného podniku 

Velké množství silných a slabých stránek má příčinu v trojrozměrné podstatě rodinného 

podniku (viz obrázek 4). Při sestavení seznamu silných a slabých stránek autoři čerpali 

z knihy prof. Korába a kol. (2008, str. 62-73) a bakalářské práce E. Svobodové (2013). 

 

Mezi silné stránky rodinného podniku patří ty, které zvyšují jeho stabilitu a 

konkurenceschopnost.  

Vysoká angažovanost jako projev existující rodinné kultury vede k ochotě podrobit se 

veškerým nárokům a dokonce i přinášení osobních obětí pro dosažení společného cíle.  

Díky schopnosti přenosu systému rodinných hodnot do pracovního prostředí bývá 

v rodinných podnicích často nastolena vzájemná shoda mezi osobami, která vytváří existenci 

respektované autority a prostředí důvěry, v němž nedochází k soubojům o moc. 

Některé rodinné podniky využívají znalostí speciálních technologií či know-how 

přejímaných od předchozích generací. 

Rodina se vyznačuje obrovskou flexibilitou ohledně práce, času i peněz. V případě 

potřeby věnuje svému podniku veškerý čas, který je třeba k jeho rozvoji a své soukromé 

finanční potřeby dokáže přizpůsobovat momentální finanční situaci podniku. 



Následkem ztotožnění kapitálu a vlastnictví je dlouhodobá perspektiva podniku.  Díky 

tomu jsou rodinné podniky nositeli dlouhodobého závazku vůči pracovníkům, zákazníkům i 

případným akcionářům (podílníkům). 

Velkou výhodou rodinných podniků je absence byrokratických strnulostí z čehož 

plyne vysoká rychlost při přijímání rozhodnutí a schopnost přizpůsobovat své produkty 

potřebám zákazníků. 

Rodinné podniky jsou schopné velice efektivně a úspěšně využívat prostředky, které 

mají k dispozici. Vyznačují se vysokou rentabilitou a produktivní efektivností.  

Hrdost a důvěryhodnost, kterou vkládají do své práce vysoce angažovaní členové 

rodinného podniku, se projevují ve vstřícném vztahu vůči zákazníkům i v mimořádném 

důrazu  na kvalitu. 

Rodinné podniky mají často mimořádný význam na rozvoj regionu, v němž provozují 

svou činnost. Často se stávají sponzory místních občanských aktivit, jsou citlivější k ochraně 

životního prostředí a zodpovědně se starají o své zaměstnance. 

 

Slabé stránky rodinného podniku je vhodné „tlaku“ na rodinné příslušníky rozdělit na 

vnitřní a vnější.  

 

K vnitřním tlakům, které negativně ovlivňují rodinný podnik, patří: 

Emocionální tlaky, například: vztahy otec-syn, rivalita mezi sourozenci, nepotismus -  

upřednostňování nekompetentních členů rodiny před externími zaměstnanci, syndrom 

rozmazleného dítěte, autokratický styl řízení, “dojení“ financí podniku, rodinné mýty, 

nedostatečná komunikace. 

Podnikové tlaky, zejména: nedostatečné strategické plánování a strategické řízení, 

nedochází k profesionalizaci (v řadách členů rodiny či externích zaměstnanců), špatná 

organizační činnost, nekompetentní podnikový management a nedostatečná podniková 

kontrola. 

 

Vnější tlaky, které negativně ovlivňují rodinný podnik, spadají do tří hlavních oblastí: 

Veřejným míněním je opomíjena skutečnost, že jsou rodinné podniky často páteří 

mnoha sektorů národního hospodářství. Tato přezíravost způsobuje, že nejsou vyvíjeny tlaky 

k provedení legislativních a daňových změn, které napomáhaly vylepšovat postavení 

rodinných podniků na trhu. Rodinný podnikatelé pak často propadají skepsi, pocitu ukřivdění 



a neuznání (což obvykle odrazuje potomky v následování rodičů a prarodičů v rodinném 

podnikání).  

Postoj investorů (peněžních ústavů) není příznivý v případě poskytování pomoci 

rodinným podnikům při překonávání jednotlivých fází jejich vývoje. Rodinné podniky proto 

mnohdy přeházejí do myšlenkového konceptu „banka je daleko, pámbů vysoko, proto si 

rodino pomož sama!“. 

Státní sektor zatěžuje rodinné podniky svou neefektivitou a byrokracií, která 

komplikuje podnikání. Špatnou a nesystematickou legislativou, kterou je obtížné sledovat, 

státní správa a samospráva vyvolává časový stres rodinných podnikatelů („pro samé papíry 

nemáme čas na podnikání“). Právo je velmi obtížně vymahatelné a zdanění (především 

závislé činnost) příliš vysoké.  Daňová politika, kterou stát uplatňuje v případě rodinných 

podniků je nevýhodná a přináší vážné komplikace především při převodu vlastnictví na 

následující generaci.
14

  

 

V literatuře se nachází mnoho dalších teoretických pohledů na modely, role a funkce 

rodinného podnikání, nicméně výše uvedené příklady však postačí k poskytnutí potřebného 

základu pro teoretické vymezení a k pochopení úskalí rodinného podnikání. 
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 Určitou naději nabízí Občanský zákoník, zákon č. 89/2012Sb., který je však značně komplikovaný i pro 

právníky, nemluvě o podnikatelích věnujícím se jiným pro společnost užitečným oborům a nikoli právním 

teoriím. 



2. Historie rodinného podnikání 

 

2.1 Rodinné podnikání v hloubi dějin lidstva 

 

 Jak již bylo uvedeno, rodinné podnikání je ve své podstatě nejstarší formou lidského 

podnikání vůbec a u nás se stává opět aktuální. Rodinné podnikání má své kořeny někde 

v dobách začátku dělby práce, kdy také začal vznikat obchod a jednotlivá řemesla. Jednotlivé 

rodiny se po mnoho generací zabývaly vytvářením určitého produktu, který pak byl 

předmětem směny a později prodeje. Už v dobách pravěku se společenství rodinného typu 

začala specializovat pouze na určité činnosti, které vycházely z konkrétních potřeb těchto 

společenství a z lokálního životního stylu.  

 S rozvojem řemesel bylo přirozené, že děti následovali ve své profesi své rodiče a 

řemeslo se tak dědilo mnohdy i několik pokolení (kovářská nebo ševcovská dílna, pekařství, 

atd.). Pro člověka vyrůstajícího v prostředí, kde se denně setkával s konkrétním typem 

činnosti, bylo intuitivní použít dovednosti vstřebané v době dospívání a pokračovat dál 

v rodinném dědictví. Navíc informace nebyly běžně dostupné a tak bylo nejdostupnější využít 

již zavedené know-how a pokračovat v rodinné tradici. Rodinné podnikání mívalo vždy určité 

znaky charakteristické pro danou rodinu a podstata těchto specifických znaků bývala 

utajovaným rodinným patentem, který se předával z pokolení na pokolení, a právě tyto znaky 

později dávaly rodinným podnikům určitou konkurenční výhodu (Tichý, 2012).  

 Dnes můžeme po celém světě nalézt podniky rodinného typu, jejichž životní cyklus 

trvá už více než několik staletí (Koráb, 2008).  Nejedná se vždy jen o podniky velké a setkat 

se s nimi můžeme ve všech odvětvích lidské činnosti. Přesto, že tyto podniky mohou působit i 

na globálním trhu, většinou mají silnou vazbu k určitému regionu, který je pro ně nezbytným 

zdrojem existence a v souvislosti s fungováním těchto podniků se mění a rozvíjí také samotný 

region (vinařské podniky, sklářství, zemědělské podniky, atd.). Příkladem rodinných podniků 

s dlouhou historií globálním obsahem a působností jsou např.  Wal-Mart, Lego, Ford nebo 

Samsung.
 15
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 Převzato a volně upraveno z příspěvku TICHÝ, D. Následovnictví v českých rodinných podnicích. In 

Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7118-812-2. 



2.2 Rodinné podnikání ve světě 

 

Ve vyspělých tržních ekonomikách má rodinné podnikání dlouholetou historii a 

mnohé úspěšné podniky jsou předávány z generace na generaci po staletí.  

Koráb a kol. (2008, str. 9) poukazuje na několik rodinných podniků, které přetrvávají 

již mnoho generací a mají za sebou několik století své existence. Za nejstarší rodinný podnik 

je považována japonská společnost Kongo-Gumi. Počátky tohoto podniku spadají do roku 

593, kdy do Japonska za prací na stavbu jednoho z nejstarších buddhistických komplexů 

Shitennoji přijel korejský tesař Shigemitsu Kongo. Tato společnost staví dodnes pod vedením 

Masakazu Konga, jenž je členem čtyřicáté generace této více než 1400 let staré rodinné firmy. 

Další velice starou rodinnou firmou, kterou stále vlastní a nadále řídí původní rodina, je 

japonský hotel Hoshi. Podnik byl založen v 8. století a nyní jej spravuje 46. generace 

(Svobodová, 2013). 

Historií rodinného podnikání a výzkumem života rodinných podniků se zabývá 

profesor William O’Hara, jeden z předních odborníků na tuto problematiku. Prof. O’Hara se 

svým kolegou Peterem Mandelem provedl v oblasti životnosti a nástupnictví rodinných 

podniků jednu z nejvýznamnějších studií a zveřejnili seznam sta nejstarších rodinných 

podniků. Výsledky této studie vypovídají mnohé o historii rodinného podnikání ve světě. 

V tabulce 1 je uveden chronologický seznam deseti nejstarších rodinných firem s rokem 

svého založení, zemí původu a se jménem rodiny. Z tabulky 1 lze odvodit řadu prvotních 

informací, jako např.: vliv historie a tradice, vliv přírodního prostředí i stav vyspělosti země 

z hlediska legislativního i ekonomického (Koráb, 2008). 

Mnoho velmi starých rodinných podniků můžeme hledat i v Evropě. Je 

nepřehlédnutelné, že mezi nejstaršími rodinnými firmami dominují firmy italské. Itálie je 

právem i dnes jednou z evropských zemí, kde má rodinné podnikání nejsilnější tradici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1: Dvacet nejstarších rodinných podniků na světě 

 

Název firmy Rok založení Obor Země Rodina
16

 

1. Kongo-Gumi 578 Stavebnictví Japonsko Kongo 

2. Hoshi Ryokan 718 Hotelnictví Japonsko Hoshi 

3. Chateu de Goulaine 1000 Vinařství Francie Goulaine 

4. Fenderia Ponficia Marinelli 1000 Zvonařství Itálie Marinelli 

5. Barone Ricasoli 1141 Vinařství a výroba 

olivového olej 

Itálie Ricasoli 

6. Barovier & Toso 1295 Sklářství Itálie Barovier a 

Toso 

7. Hotel Pilgrim Haus 1304 Hotelnictví Německo Andemach 

8. Richard de Bas 1326 Papírenství Francie de Bas 

9. Torrini Firenze 1369 Zlatnictví Itálie Torrini 

10. Antinori 1385 Vinařství Itálie Antinori 

11. Camuffo 1438 Loďařství Itálie - 

12. Baronnie de Coussergues 1495 Vinařství Francie - 

13. Grazia Deruta 1500 Výroba keramiky Itálie - 

14. Fabrica D’Armi Pietro Beretta 

S.p.A. 

1526 Střelné zbraně Itálie - 

15. Wiliam Prym GmbH &Co 1530 Měděná a mosazná 

galanterie 

Německo - 

16. John Brooke & Sons 1541 Výroba přízí Anglie - 

17. Codorniu 1551 Vinařství Španělsko - 

18. Fonjallaz 1552 Vinařství Švýcarsko - 

19. von Poschinger Manufaktur 1568 Vinařství Německo - 

20. Hacienda Los Lingues 1575 Ranč Chile - 

 

Zdroj: KORÁB (2008, str. 10), upraveno autory 

 

Z tabulky 1 lze pak také vyvodit řadu dalších klíčových informací, jako např. že velký 

podíl dlouhověkých firem se vyskytuje především v historicky samostatných a hospodářsky 
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 Zdroj:http://www.griequity.com/resources/industryandissues/familybusiness/oldestinworld.html. 



vyspělých státech. Toto potvrzuje i fakt, že pro úspěšný rozvoj rodinného podniku je potřeba 

vhodně vyvinuté makroekonomické prostředí. Z grafu 1, je patrné, že většina ze sta 

nejstarších rodinných podniků jsou z Francie, USA, Velké Británie, Itálie, Německa a 

Japonska, všechny tyto země byly po dlouhá staletí ekonomicky stabilními státy s tržní 

ekonomikou, které často udávají celosvětové trendy v různých oborech činnosti.  

V dalším textu je podrobněji charakterizováno rodinné podnikání ve vybraných 

zemích, které se v současnosti vyznačují výrazným vlivem na světové hospodářství.  

Následují graf znázorňující počet „dlouhověkých“ firem v jednotlivých zemích. 

 

Graf 1: Rozdělení dlouhověkých firem podle zemí založení 
 

 
 

Zdroj:http://www.griequity.com/resources/industryandissues/familybusiness/oldestinworld.ht

ml, upraveno autory. 

 

Považujeme za potřebné podat stručnou charakteristiku vývoje rodinného podnikání 

ve vybraných zemích, které mají ve světové ekonomické významné postavení a dlouhou 

tradici rodinného podnikání.
17

 

 

Japonsko 
 

Japonsko je ostrovní stát se specifickou kulturou (kterou Japonci přebrali od Číny a 

přizpůsobili ji svým hodnotám) a silným vztahem k tradici a náboženským hodnotám. Právě 

z Japonska pochází i nejstarší rodinný podnik. Tímto podnikem více než tisíc let fungujícím 

a vlastněným a řízeným jednou rodinou je japonská stavebnická firma Kongo Gumu, která 
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 V následujícím textu jsou využívána informace prezentované v disertační práci (Tichý, 2012). 
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byla založená už v roce 578 a rodinným podnikem přestala být až v roce 2006. Tato firma se 

zabývala stavbou a dnes především rekonstruováním náboženských staveb. Celkově bylo ze 

sta vyhodnocených firem devět japonských a vznikly v průběhu let 578 až 1690. Následující 

graf (č. 2) znázorňuje četnost vzniklých dlouhověkých podniku ve vztahu k časové ose 

(Tichý, 2012).  

 
Zdroj: zpracováno autory  

 

Z grafu lze vyčíst, že většina z těchto firem vznikla mezi léty 1600 až 1637, což 

v dějinách Japonska představuje tak zvané období Edo a Šógunátu Tokugawa (Tichý, 2012).  

V tomto období dochází ke sjednocení většiny japonského území pod jednotnou vládou jedné 

dynastie. Stěžejním pilířem hospodářství byli v té době rolníci, kteří se různým způsobem 

podíleli na obživě vyšších vrstev. V této době se zvyšovalo napětí mezi vládnoucí vrstvou, 

rolníky a vzrůstala nespokojenost válečníků tak zvaných roninů (samuraj bez pána). Jako 

reakci na nepokoje a snahu o utužení své moci podporovala vládnoucí dynastie svobodný 

obchod a zahraniční vztahy. Zlom nastal po roce 1640, kdy se japonský trh začal uzavírat, a 

byly zakázány zámořské cesty. 

 Další klíčovou informací vyplývající z výzkumů je fakt, že většina dlouhověkých 

rodinných firem v Japonsku měly své podnikání postavené na tradičních ryze japonských 

hodnotách. Za všechny jmenujme např. čajové školy, zabývající se zpracováním, přípravou a 

rituálním pitím čaje, výroba saké, tradičního japonského alkoholu nebo výstavba a opravy pro 

Japonsko tak charakteristických náboženských staveb (Tichý, 2012). 
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Graf 2: Časová řada nejstarších japonských rodinných podniků  
podle roku založení 



Francie 

 

 Dalším státem, který má zastoupení v seznamu dlouhověkých firem je Francie s 16 

rodinnými podniky, které byly založeny v letech 1000 až 1772 (viz tabulka 1).  

 

Graf 3: Nejstarší francouzské rodinné podniky  

podle roku založení 

 

Zdroj: zpracováno autory 

 

K největší četnosti zakládání těchto rodinných podniků docházelo mezi léty 1613 až 

1772 (graf 3), v tomto období se Francie hospodářsky velmi rozvíjela a stávala se jednou 

z ekonomicky nejsilnějších mocností světa (Tichý, 2012). Prohlubují se také zahraniční 

vztahy a rozvíjí se zahraniční obchod. 

 Z historie jednoznačně vyplývá, že nejvýznamnějším podnikáním mezi francouzskými 

dlouhověkými rodinnými podniky je vinařství. Z toho je patrná silná vazba těchto podniků na 

region a jeho zdroje, což dokládají také další odvětví jako je hutnictví nebo výroba 

francouzského koňaku (Tichý, 2012).  

 

Itálie 

 

 Itálie je země navazující na odkaz prastarých civilizací a podnikání hlavně ve formě 

ochodu zde probíhalo za doby starověkého Říma a po mnoho staletí udávala směr velké části 

Evropy.  V Itálii se rodinnému podnikání dlouhodobě daří. Může to být také díky tomu, že 

celá kultura Italů vždy byla a dodnes je silně ovlivněná rodinnými hodnotami a vztahem k 

rodině. Vzhledem k počtu obyvatel Itálie patří k zemím s největším výskytem dlouhověkých 
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rodinných firem ze sta nejstarších na světě je jich patnáct italských, které byly založený 

v rozmezí let 1000 až 1779 (graf 4). 

 

Graf 4: Nejstarší italské rodinné podniky  

podle roku založení 

 

Zdroj: zpracováno autory  

 

Z grafu vyplývá, že největší četnost založení dlouhověkých podniků je mezi roky 1731 

až 1779, toto období je charakteristické nejednotným územním uskupením. Itálie byla v 18. 

století rozdrobená na menší státní celky, které byly až na výjimky pod vlivem Španělska na 

jihu a Rakouska na severu. Jistou nezávislost si udržely pouze oblast Benátská a papežský 

Řím (Tichý, 2012). 

 Z historie je známo, že mezi dlouhověkými italskými podniky můžeme opět nalézt 

tradiční obory podnikání jako je vinařství, sklářství nebo různé obory umělecké řemeslné 

výroby. Nutno zdůraznit, že dalším předpokladem rozvoje rodinného podnikání v Itálií je 

silně zakořeněný vztah k rodině a jejím hodnotám (Tichý, 2012). 

 

Velká Británie 

 

Británie vždy měla a má jednu z nejsilnějších světových ekonomik a v historii byla 

dlouhou dobu nejvyspělejší zemí světa. Je to ostrovní země, jejíž kultura stojí na velmi 

silných tradicích, které si po staletí udržuje až do dnešní doby. Mezi nejstaršími podniky je 

šestnáct založených na území Británie. Po vynesení dat na časovou osu (graf 5) je vidět, že 

největší četnost založení rodinných podniků je mezi léty 1649 až 1698. To byla doba, kdy se 
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v Británii často střídali panovníci. V tomto období proběhla také rozsáhlá kolonizace Ameriky 

a díky koloniálnímu obchodu kvetl i obchod s otroky. Británie si udržovala pozici 

koloniálního impéria (Tichý, 2012).  

 

Graf 5: Nejstarší britské rodinné podniky  

podle roku založení 

 

Zdroj: zpracováno autory  

 

Důležitým oborem činnosti mnohých dlouhověkých podniků v Británii byl textilní 

průmysl, který je významným průmyslovým odvětvím i v dnešní Velké Británii. 

 

USA 

 

Spojené státy americké mají nejsilnější ekonomiku světa. Trh v Americe se začal 

rozvíjet až v době kolonizace a to především britské. Noví osadníci z Evropy pak zakládali 

osady a farmy a budovali tzv. novou zem (Tichý, 2012). Mezi sty nejstaršími podniky na 

světě je šestnáct založených na území dnešního USA a to mezi léty 1623 až 1780 a četnost 

zakládání byla v celém období srovnatelná (graf 6).  
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Graf 6: Nejstarší americké rodinné podniky  

podle roku založení 

 

Zdroj: zpracováno autory  

 

Většina z těchto rodinných podniků představovala farmy zabývající se chovem 

dobytka nebo pěstováním zemědělských plodin. Tyto farmy jsou typické a vytváří tradiční 

obraz amerického venkova do dnešních dnů. 

 

2.3 Rodinné podnikání na našem území 

 

Česká historie je obecně známá, proto není potřeba ji detailně popisovat a postačí 

pouze zmínit významné příklady výskytu rodinného podnikání a klíčové historické mezníky. 

Na území České republiky museli rodinní podnikatelé během dlouhých let čelit řadě překážek 

v podobě feudálního útlaku nebo totalitnímu režimu. Průřez dějinami rodinného podnikání 

provedla Odehnalová, (2011, str. 10-15). Začátky rodinného podnikání, vidí hned v počátcích 

pospolité společnosti, kdy rodinní příslušníci společnými silami zajišťovali základní potřeby 

nutné k přežití. 

 Podle Odehnalové
18

 lze za první rodinné podnikání na našem území považovat 

aktivity mnohých šlechtických rodů, které obhospodařovali nezřídka rozsáhlé pozemky a 

půdy. Příslušníci jednotlivých rodů vlastnili půdu a pozemky, k jejichž obhospodařování si 

najímali čeleď a sezónní dělníky. Šlechtické rody mívaly často velké problémy v oblasti 
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 ODEHNALOVÁ, P. Disertační práce: Přednosti a meze rodinného podnikání. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 11 
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hospodaření. Nejčastější příčinou krachu těchto panství byl špatný způsob hospodaření se 

získanými zdroji, který spočíval především v nedostatečném nebo žádném reinvestování zisku 

zpět do podnikání. To postupem času vedlo ke značnému zadlužení (Čornej, 1992; 

Odehnalová, 2009).  

Významnou oblastí rodinného podnikání té doby byly rukodělné práce jako 

tkalcovství, soukenictví, sklářství a jiné. Tyto činnosti umožňovaly podaným uživit své rodiny 

i v neúrodných oblastech. Výrazná sociální diferenciace byla patrná jak mezi vyššími 

vrstvami společnosti, ale také mezi poddanými. Zámožné vesnické vrstvy zvyšovaly svůj 

blahobyt především odbytem zemědělských výrobků. Vesnickými boháči byli zejména 

hospodští a mlynáři. Úspěšnými šlechtickými rody, kterým se podařilo vybudovat 

prosperující dlouhotrvající panství, byli např. rod Smiřických
19

 nebo Trčků (Svobodová, 

2013). 

Cechovní organizace vznikající ve městech od 13. století představovaly společenství 

výrobců určitého odvětví. Jejich poslání bylo především ochranářské. Regulovaly ceny a 

pokoušely se řídit i množství výrobků a počet mistrů v oboru. Řemeslo se převážně dědilo 

z otce na syna, ale cechy navíc zajišťovaly vyučení nových pracovníků. Tímto plnily i funkci 

sociální.   

Postupem času začal i v našich zemích převažovat manufakturní způsob výroby, která 

byla velkým pokrokem a motorem rozvoje podnikání nejen u nás, ale i ve světě. První byly 

manufaktury využívány v oboru plátenictví, které bylo příkladem rozptýlené manufaktury, 

kdy byla výroba rozptýlena na několik míst. V centrálních dílných byla prováděna teprve 

konečná úprava plátna, tedy bělení a barvení (Svobodová, 2013). Z mnohých řemeslných 

dílem se postupem času stávaly velké dílny, které se pak měnily v továrny. Tento způsob 

výroby vedl k vyšším ziskům a k hromadění rodinného majetku. Akumulace zisku byla 

v rodinném podnikání žádoucí, aby bylo zachováno pro další generace. 

Průmyslová revoluce do českých zemí přišla o něco později, než tomu bylo v okolních 

státech a to v 20. letech 19. století. Začalo docházet k přechodu od manufakturní výroby 

k výrobě tovární. Odehnalová (2011, str. 12) uvádí, že podle Možného (1999) „K udržení 

 rodinného majetku tehdy přispívalo nejen ekonomické prostředí, které nahrávalo zejména 

rozvoji výroby, ale také tehdejší pojetí rodiny. Základem tehdejší rozvětvené rodiny byl právě 

její majetek. Po smrti zakladatele podniku zdědil dům a veškerý majetek zpravidla nejstarší 

syn“. Takovýto model pochází ze severu Německa. Díky rodinným zvyklostem zůstávalo 
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rodinné jmění v rukou jediného člověka, jenž byl povinen uživit ostatní členy rodiny a 

podporovat je při vzdělání a vybavení. 

Koncem 19. století a počátkem 20. století začíná podle Možného (2006) vlivem 

převažující liberalizace v sociologickém pojetí rodiny docházet k postupné změně modelu 

rodiny a s ním souvisejícího procesu dědictví. Code civil zrovnoprávnil sourozence 

v dědickém řízení a tím začalo docházet k dělení velkých majetků např. továren na menší 

subjekty. Průmysl rostl a zvyšující se konkurence měla za následek problémem rodinných 

podniků s nedostatkem kapitálu. Proto se do procesu výroby častěji zapojovaly banky a velká 

část větších podniků byla převáděna na akciové společnosti, ve kterých rodinní příslušníci 

figurovali jako vlastníci většinových popř. významných podílů akcií. 

Obrovský hospodářský rozmach zaznamenaly české země v rámci Rakousko - 

Uherska (Haltar, 2010; Tichý, 2012), kdy se české území stalo průmyslově nejrozvinutější 

částí celé monarchie. V 2. polovině 19. století také vznikly dlouhodobě úspěšné rodinné 

podniky jako např. Baťa (obuvnictví), Moser (sklářství), Škoda (strojírenství), Petrof (výroba 

klavírů) nebo třeba Theodor  Fiedor (výrobce cukrovinek, později Opavia). Začátkem 20. 

století přispělo k úspěšnému rozvoji výrobních podniků zavedení pásové a později strojové 

výroby, čímž se mnohonásobně zvýšila produkce. 

Na území ČSR bylo po Rakousko-uherském vyrovnání soustředěno kolem 60 % 

průmyslu habsburské monarchie. Převažovaly textilní obory s téměř 21 %, následoval 

průmysl oděvní a obuvnický, 14,4 % činily metalurgicko-strojírenské obory, 5,4 % tvořil 

průmysl báňský. Militarizace hospodářství působila vyšší dynamiku růstu těžkého průmyslu 

(Svobodová, 2012). Příznivý vývoj průmyslu a podnikání v českých zemích ochromila první 

světová válka. 

Po skončení první světové války došlo k poklesu průmyslové výroby a k deformaci ve 

výrobách spojených s militarizací průmyslu v období války. Dramaticky, až o 98 %, poklesla 

textilní výroba. Kritický stav v jakém se český průmysl po první světové válce nacházel, se 

začal zlepšovat až v roce 1921, kdy čerstvě vzniklé Československo (říjen 1918) prošlo řadou 

finančních, sociálních a pozemkových reforem. Největším rozvojem v tomto období 

procházela společnost Baťa, která dokázala na Rašínovu deflační politiku reagovat změnou 

své cenové politiky. Ta spočívala ve snížení cen na polovinu. Tímto činem nejen dokázali 

udržet výrobu, ale získali mnoho nových zákazníků a obrovský náskok před konkurenty 

(Baťa, 2012, str. 238). 

 



Nově vzniklé Československo si i po rozpadu Rakouska - Uherska udrželo statut 

jednoho z ekonomicky nejrozvinutějších států světa (Čornej, 1992) a období první republiky 

lze jednoznačně považovat za zlatou éru rodinného podnikání.  

Úspěšné rodinné podniky jako např. Baťa posilují za první republiky export do 

zahraničí a expandují. Díky vhodnému vnějšímu podnikatelskému prostředí mohla vzniknout 

celá řada nových rodinných podniků, které jen více podpořily prvorepublikový hospodářský 

rozmach dvacátých let minulého století. 

Zlom v podnikání v Československu nastává rokem 1939 se začátkem druhé světové 

války, kdy dochází k militarizaci výroby. Mimo „pro-armádní“ produkce docházelo 

ke značnému útlumu ve všech dalších výrobních oborech. Během německé okupace bylo 

české hospodářství plně pod kontrolou Německa, což vedlo k tomu, že mnohé rodinné 

podniky té doby zanikly (především rodinné židovské podniky). 

Po válce se rodinné podnikání překvapivě rychle zotavovalo, až se dostálo na svou 

prvorepublikovou pozici, to však netrvalo příliš dlouho. Po roce 1948 s nástupem komunismu 

k moci přestal soukromý sektor existovat. Díky tomu byla na území České Republiky, 

podobně jako ve většině zemí východního bloku, situace v rodinném podnikání poněkud 

odlišná od států s demokratickým zřízením a to hlavně proto, že totalitní režim na desítky let v 

podstatě zcela znemožnil jakoukoliv formu podnikání. Veškeré podniky
20

 byly po druhé 

světové válce znárodněny a členové mnoha významných podnikatelských rodin byli 

perzekuováni, až se mnozí z nich uchýlili k emigraci.  Tím byla také na dlouhou dobu 

determinována hospodářská situace v Československu a rodinné podnikání ve své legální 

podobě neexistovalo (Svobodová, 2013).  

I přes tyto negativní skutečnosti však stále existovaly prokazatelné vazby mezi 

rodinami a určitými odvětvími nebo konkrétními podniky (např. ve sklářství, řemeslech, 

zemědělství atd.)
21

. Mnoho úspěšných prvorepublikových podnikatelů setrvalo v bývalém 

rodinném podniku v různých zaměstnaneckých postech (mnohdy výrazně pod svou skutečnou 

kvalifikaci a schopnosti) v naději a očekávání politického zvratu. Další variantou pak bylo 

např. zemědělství, ve kterém působily rodiny a systematicky produkovaly suroviny pro vlastní 

potřebu
22

. V neposlední řadě pak také existovala v rámci tehdejších zákonů rozsáhlá nelegální 
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 Až na malé výjimky, kterými byli drobní rolníci nebo osoby ve „svobodných“ povoláních (umělci apod.).  

21
 Původní vlastníci např. zakládali družstva, pracovali v podnicích „místního hospodářství“, které pohltily jejich 

rodinné firmy apod. 
22

 S tak zvaným odprodejem „přebytků“, což bylo skrytou formou rodinného podnikání.  



podnikatelská činnost a podnikavé rodiny tak provozovaly podnikatelskou činnost za hranicí 

zákona už dlouho před sametovou revolucí
23

. 

Významný zvrat v této situaci znamenal až pád komunismu v roce 1989, kdy bylo 

znovu umožněno soukromé podnikání. Změna makroekonomické podstaty, přechod od 

plánovaného k tržnímu hospodářství, uvolnění trhu a absence vhodné byrokratické a 

legislativní podpory nastartovaly bouřlivý podnikatelský vývoj v devadesátých letech 

minulého století. V této době měly na formování podnikatelské sféry významný vliv také 

procesy privatizace a restituce, které značně urychlily vývoj podnikání v některých odvětvích. 

K zakládání podniků docházelo nezřídka bez pravidel, bez potřebného vstupního kapitálu, 

pouze s trochou odvahy a vidinou rychlého zisku.  

V oblasti rodinného podnikání probíhal vývoj zpočátku po dvou liniích. Někteří 

potomci podnikatelských rodin se za přispění restituce nebo i bez ní patriarchálně pokoušeli 

následovat odkaz svých předků a snažili se navázat na slavnou éru první republiky. Nešlo 

však o následovnictví v pravém slova smyslu, kontinuita podnikání již byla přerušena a 

většinou spíše než o racionální návrat k tradičním hodnotám šlo pouze o poetické vizionářství 

nebo o založení zcela nového podniku. Další tendence k založení rodinné firmy vycházely 

z nových příležitostí začít svobodně podnikat a zajistit tím určitý standard pro členy rodiny 

(Koráb, 2008). To vedlo k zakládání a k vývoji nových rodinných firem na území České 

republiky. Ať už bylo založení rodinného podniku motivováno jakýmkoliv vlivem, je třeba 

chápat české rodinné podniky jako nové na počátku svého životního cyklu. Mnoho z těchto 

podniků vzniklých po sametové revoluci se nevyvinuly ve stabilně fungující organizaci a 

zkrachovaly, mnoho jich bylo prodáno, ale mnoho jich perspektivně funguje dodnes. 

Porevoluční situaci v rodinném podnikání velmi výstižně mapuje následující tabulka 

(tabulka 2) vytvořená prof. Korábem, který rozděluje rodinné podniky do čtyř kategorií 

(Koráb, 2008), podle velikosti a podle toho, zda se jedná o podniky nově založené nebo 

podniky, které navázaly na tradici svých předků před rokem 1948. 
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Tabulka 2: Typy rodinných podniků v České republice (podle Korába) 

 
 

Zdroj: upraveno autory (dle Koráb, 2008, str. 15) 

 

Od roku 1989 uplynula více než dvě desetiletí. Fungování rodinných firem v ČR není 

však systematicky zmapováno. Každá rodinná firma má svůj vlastní životopis. Mnohé 

prosperují a mají následníky rodinných zakladatelů. Jiné chřadnou a jsou pouze zdrojem 

obživy části rodiny (většinou rodičů a prarodičů). Následníci v rodině se nenacházejí, protože 

děti a mladší členové rodiny si našli efektivnější zdroj obživy. Řehole podnikání v rodinné 

firmě je neláká nebo nemají požadovanou profesní kvalifikaci, aby udrželi tradiční rodinné 

řemeslo. Řada rodinných firem se rozrostla. Tyto podniky se stávají výkladní skříní 

pozitivního českého podnikání i pro zahraničí. Bohužel některé z nich neudržely tlak 

nadnárodní konkurence, a byly zahraničními korporacemi pohlceny.  

S cílem rozpoznat současný stav rodinného podnikání se rozvíjejí výzkumné aktivity 

na Fakultě podnikatelské VUT Brno (prof. Koráb a kol.), Obchodně podnikatelské fakultě SU 

v Karviné (dr. Tichý a jiní), na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě (prof. Geršlová a 

kolektiv) nebo na naší Vysoké škole podnikání (doc. Válková, prof. Mikoláš a další).  

 

 

 

 

 

 



3. Současný stav řešené problematiky 

 

3.1 Hospodářský význam rodinného podnikání 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, rodinné podnikání má významné postavení a funkci ve 

všech vyspělých ekonomikách (Tichý, 2012). Rodinné podniky lze nalézt ve sféře MSP i mezi 

velkým korporacemi a mnohé z nich překročily hranice a staly se globálními. Jako příklad 

mezinárodních podniků, v nichž má rodina rozhodující vlastnický podíl nebo se její členové 

podílí na strategickém řízení a kontrole, uveďme např. Ford, Baťa, Levi Strauss, H&M, Fiat, 

Benetton nebo Lego (Tichý, 2012).  

Významný podíl rodinných podniků na tvorbě HDP a celkové zaměstnanosti dokládá i 

mnoho zahraničních studií a výzkumů (Fishman, 2009). Např. Neubauer a Lank (Neubauer, 

1998) uvádí, že v ekonomicky vyspělých zemích zaujímají rodinné podniky 40 – 95 % 

z celkového počtu všech podniků (tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Podíl rodinných podniků na celkovém počtu všech registrovaných podniků 

 
 

Zdroj: Neubauer, F., Lang, A., G.: The family business, its governance for sustainbility, 

London 1998 (Tichý, 2012), upraveno autory. 

 

Další zajímavé statistické údaje vyplývají z výsledků výzkumu světových rodinných 

podniků, který provedl v roce 2002 ve společnosti IFERA (International Family Enterprise 

Research Academy) Joseph H. Astrachan a kolektiv (Astrachan, 2006). Z tohoto výzkumu je 



mimo jiné patrné procentuální zastoupení rodinných podniků mezi podniky s různým počtem 

zaměstnanců, viz tabulka 4 (Astrachan, 2006).  

Tabulka 4: Procentuální zastoupení rodinných podniků v podnicích rozdělených 

podle počtu zaměstnanců 

 
Zdroj: Cappuyns, K., Astrachan, J., H., Klein, S., B..: Family Businesses Dominate - Families 

are key players around the world, but they prefer the backstage positions, IFERA - 

International Family Enterprise Research Academy 2002 (Astrachan, 2002; Tichý, 2012), 

upraveno autory. 

 
 

Z tabulky 4 je také zřejmé, že v mnoha zemích (Itálie, Argentina, Belgie, Brazílie, Finsko) je 

většina ze všech malých a středních podniků (MSP) rodinného typu. Pokud vycházíme 

z předpokladu, že MSP tvoří páteř světových ekonomik, tak pak tyto ekonomiky stojí právě 

na rodinných podnicích. Tuto skutečnost dokládají i mnohé studie (např. Astrachan, 

Johansson a další), které uvádí, že rodinné podniky vytváří více než 50% HDP ve většině 

ekonomických zemí a skoro ze dvou třetin se podílí na celkové zaměstnanosti (Astrachan, 

1996). 

 V České republice je situace zatím nejasná, protože statistické údaje mapující rodinné 

podnikání chybí a až na ojedinělé výjimky (Tichý, 2012) není této formě podnikání věnovaná 

dostatečná pozornost.  Pro hodnocení stavu rodinného podnikání v ČR lze vycházet z různých 

odhadů a srovnání s okolními státy v Evropě.  

Např. Dortová (2007) se ve své práci zmiňuje, že předseda Sdružení podnikatelů ČR 

Bedřich Danda uvedl, že asi 140000 živnostníků a asi 1/5 živností je tvořená rodinnými 



firmami
24

. Věrohodným statistickým údajem kvantitativně hodnotícím rodinné podniky v ČR 

může být také počet podnikatelů včetně spolupracujících rodinných příslušníků z roku 2007, 

který udává 786,2 tis. osob z celkového počtu 937 tisíc podnikatelských subjektů
25

. Family 

Firm Institute na svém webu uvádí, že v ČR mohou být více než 80% podniků klasifikovány 

jako rodinné
26

, tyto hodnoty se shodují i s výsledky výzkumu Overview of Family Business 

Relevant Issues - Final Report
27

 provedeného v roce 2008 společností KMU 

FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Insti tute for SME Research . Kromě těchto 

faktů jsou rodinné podniky také synonymem tradice a nositeli národní identity (Tichý, 2012). 

Z výše popsaných skutečností je patrné, že rodinné podnikání má neodmyslitelný význam 

nejen ve světě, ale také v Česku, proto by mu měla být věnována patřičná pozornost. 

 

3.2 Problematika nástupnictví 

 

Předání rodinného podniku další generaci by mělo být prioritou každého rodinného 

podnikatelé a podle slov mnohých manažerů je to také jedním z nejtěžších (ne-li tím 

nejtěžším) problémů řízení. Jak uvádí Koráb ve své publikaci, více než polovina rodinných 

podniků nezvládne ani první generační obměnu
28

. Proces nástupnictví je strategickým úkolem 

a rozhodně to není pouze jednorázový aktem předání moci a vlastnictví a vždy ovlivní celý 

podnik, jeho kulturu, zaměstnance, dodavatelé i zákazníky (Koráb, 2008). Špatně zvládnuté 

předání podniku může mít i fatální následky vedoucí nezřídka k jeho zániku.  

Předávání podniku zakladatelem na další generaci je zdlouhavým, vysoce emocionální 

procesem, který vyžaduje důkladnou přípravu a zodpovědné řízení a úspěšně se povede pouze 

u třetiny všech podniků (Dortová, 2007; Tichý, 2012). 

V souvislostech s nástupnictvím, je proto také potřeba zodpovědět mnoho otázek typu:  

 Existuje vhodný nástupce?  
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 Kdy a jakým způsobem je nejlepší začít nástupnictví plánovat?  

 Kdy nastane ten pravý okamžik k předání podniku?  

Podle slov mnohých manažerů rodinných podniků je určení správného okamžiku 

předání tím nejtěžším a nejzodpovědnějším rozhodnutím v celé kariéře. Rodinné podnikání 

lze obecně graficky vyjádřit také pomocí Goehlerova grafu (graf 7), ze kterého jsou kromě 

stáří a výkonnosti podniku patrné i významné mezníky rodinného podnikání (Koráb, 2012).  

 

Graf 7: Životní cyklus rodinného podniku podle Goehlera 

 

Zdroj: Koráb, 2008, s. 26., upraveno autory 

 

V České republice a v zemích Střední Evropy, kde se přešlo z centrálně plánované 

ekonomiky na tržní hospodářství je situace oproti teoretické křivce (graf 7) poněkud odlišná. 

Musíme totiž analyzovat dvě křivky vývoje rodinného podnikání. Jedna křivka popisuje 

„stáří“ podniku. Je logické, že nejstarší rodinné firmy založené nebo obnovené v ČR po roce 

1989 dosahují „stáří“ (v roce 2013) okolo 20 (maximálně 23) let. Tedy nacházejí se na hranici 

fáze druhé a třetí (viz graf 7). Druhá křivka musí zobrazovat věk zakladatelů. Těsně po roce 

1989 v ČR zakládali své firmy (často rodinné) povětšině lidé ve věku mezi 30 až 50 roků. To 

znamená, že v roce 2013 (kdy je realizován výzkum VŠP) dosahují věku okolo 55 až 75 let. 

To znamená, že existuje rozpor mezi stářím zakladatelů a jejich podniků. Tudíž obě křivky se 



nacházejí v různých fázích vývojových cyklů podnikání. Tímto se podtrhují s ohledem na 

specifika transformace společenského řádu v ČR rozpory paradigmat rodinného podnikání. 

Vzniká akutní potřeba doplnění poznatků výzkumů realizovaných v zemích s tržní 

ekonomikou bez historických diskontinuit o výzkumné poznatky ze zemí, kde diskontinuita 

podnikání (vč. rodinného) nastala.  

Rodinné firmy jsou svými zakladateli budovány s vidinou dlouholeté prosperity. Cílem 

nebývá dosahování okamžitých zisků, ale potřeba vybudování trvalé hodnoty, která bude 

předávána z generace na generaci (Štětka, 2012). I přes tuto skutečnost bývá problematika 

plánování následnictví v rodinných podnicích velmi často podceňována a její řešení bývá 

odkládáno na neurčito. Naopak někteří majitelé českých podniku jsou si vědomi, že změnit 

vlastnickou strukturu podniku nebude snadný proces a z toho důvodu mají pečlivě připraven 

plán nástupnictví. Tedy strategii, jak svým odchodem z podniku neohrozit jeho budoucí 

prosperitu. V grafu 8 je znázorněn poměr českých podnikatelů, kteří se zabývají plánováním 

změny ve vlastnické struktuře svých podniků. 

Graf 8: Plánování změny vlastnické struktury podniku 

 

 
 

Zdroj: Převzato z průzkumu PwC ČR mezi vlastníky a manažery českých soukromých firem
29

 

 

Průzkumem PwC  bylo zjištěno, že pětina (21 %) českých firem přejde v rámci rodiny 

do rukou další generace. Úspěšné předání podniku další generaci je většinou spojeno s tvrdou 

a dlouhodobou prací na straně předávajícího i přebírajícího. Podmínkou úspěchu je vzájemná 

důvěra a schopnosti zapojených jedinců i ostatních členů rodiny, zaměstnanců a obchodních 

partnerů. Podnikatelé mají samozřejmě i jiné možnosti jak s podnikem naložit. 
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Více než čtvrtina firem (26 %) bude prodána strategickému investorovi, který 

společnost koupí, aby vhodně doplnil své produkční schopnosti, získal postavení na novém 

trhu, či získal konkurenční výhodu. 

Více než desetina podniků (11 %) bývá odkoupena stávajícím managementem. Obliba 

této varianty (v posledních letech) souvisí s dostupností financování koupě podniku a 

rostoucími zkušenostmi s podobnými transakcemi. 

Další více než desetinu (11 %) společností plánují majitelé převést na nové vlastníky 

prostřednictvím primární emise akcií (resp. převod podílů). Jde o elegantní variantu pro 

možnost postupně vystupovat ze společnosti, resp. do ní vstupovat. Ponecháním si 

minoritního podílu však může původní vlastník zachovat se společností kontakt. 

Každá dvacátá (5 %) firma řeší svou budoucnost spojením s jinou společností.  

Pět procent majitelů má v plánu svou společnost prodat finančnímu investorovi (PwC, 

2012). 

Graf 9 znázorňuje, jakými způsoby plánují majitelé rodinných podniků provést změny 

ve vlastnické struktuře svých podniků.  

 

Graf 9:Možnosti způsobů změny ve vlastnické struktuře podniku 

 
 

Zdroj: Převzato z průzkumu PwC ČR mezi vlastníky a manažery českých soukromých firem
30
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Nutno upozornit na skutečnost, že prvním nelehkým úkolem pro zakladatele podniku, 

který procesu předání rodinného podniku předchází, je dokázat získat své děti pro svůj podnik! 

 Podle Karla Havlíčka: „děti pro rodinnou firmu nelze získat tím, že jim odkážete 

úspěch zakladatele, ale že jsou zakladatelem cíleně přivedeni k vlastnímu úspěchu“ (Štětka, 

2012). Výměna generací v podniku je záležitostí velmi složitou. Musí být stanoven způsob, 

jakým bude předáno vlastnictví a postup, jak dojde k výměně generací ve vedení podniku. 

Přesnou šablonu, podle které by mohly postupovat při výměně generací všechny 

podniky nelze nastavit. Každý podnik je jiný a stejně tak i každá rodina má své vlastní 

specifika. Proto na tomto místě uvádím jen doporučení, kterými by se předávající i přebírající 

generace měly dle Korába a kol. (2008, str. 137 - 138) zabývat. 

 Vystižení vhodného okamžiku, kdy je třeba zahájit plánování. 

 Provedení náčrtu výměny generací. 

 Zabezpečení proces vzdělávání a získávání zkušeností pro ty potomky, kteří se 

chtějí zapojit ve vedení podniku. 

 Vyjasnění a regulace vztahů rodina-podnik. 

 Zavázání všech členů rodiny i zakladatele podniku, aby se aktivně podíleli na 

vypracování plánu výměny generací. 

 Oddělení role vlastníka podniku od role vedoucího pracovníka nebo 

zaměstnance podniku. 

 Zaručení odcházejícímu zakladateli podniku finanční jistotu a plnění plánů 

spojených s jeho odchodem do ústraní. 

 Ideální postup je dle našeho názoru přesně takový, jak jej popisuje Koráb a spol. 

(2008, str. 137). Tedy, zakladatel je osoba zodpovědná za chod podniku, která se postupně a 

téměř nepozorovatelně mění v člověka odcházejícího do ústraní. V průběhu tohoto dostatečně 

dlouhého období následník rozvíjí své schopnosti a dovednosti a získává si důvěru a respekt 

zakladatele podniku, členů podniku i klíčových zájmových skupin (stakeholders).  

 Ani ten sebelepší postup procesu následnictví nepovede k naplnění cíle, pokud nebude 

k dispozici vhodný následník (jak v praxi zjistila též E. Svobodová (2013)). S problémem mít 

za svou osobu vhodného nástupce se setkává a setkávalo mnoho zakladatelů, či majitelů 

podniků. Také Tomáš Baťa zakusil trpkost a beznaděj v období svého života, kdy se vzdal 



svých citů k Marii Babičkové po zjištění, že by jejich manželství bylo bezdětné (Baťa, 2012, 

str. 74). Jeho syn se však narodil příliš pozdě, aby jej pan T. Baťa senior mohl cíleně 

připravovat k nástupnictví, proto sáhl do řad své rodiny a začal po svém boku k vedení 

podniku vychovávat svého mladšího bratra Jana Antonína Baťu. 

 Ideální následník by měl mít tyto kompetence:  

Psychologické - celkově pozitivní vztah k podniku, motivaci ke vstupu do podniku a 

k jeho převzetí, pocit kladně vnímaného závazku k podniku. Vedoucí a manažerské 

kompetence – předpoklady k vůdcovství, schopnost efektivního řízení lidí. Podnikatelské a 

strategické kompetence – podnikavost, schopnost identifikovat příležitosti, inovativnost a 

ochota k přijímání rizik. Komunikační a společenské kompetence a kompetence kognitivní, 

těmi je myšleno inteligence, vzdělání, zkušenosti a talent. V případě, že není k dispozici 

žádný vhodný kandidát, který by mohl pokračovat ve vedení rodinného podniku, není důvod 

propadnout panice, ani rezignaci. Nabízejí se tři možnosti řešení a rozhodnutí pro některou 

z nich, je často mnohem užitečnější, než situaci neřešit a nechat volně plynout. První možností 

je prodej podniku. V případě, kdy výměně generací brání fakt, že jsou potomci příliš malí, či 

nezkušení je vhodnou možností určit prozatímního správce. Třetí možností je zvolení 

profesionálního řízení čímž dojde k osamostatnění jednotlivých částí dosud nedílného celku 

vlastnictví – řízen.(Koráb a spol., 2008, str. 144-146)  

 

3.3 Zahraniční zkušenosti 

 

V ekonomicky vyspělých zemích má rodinné podnikání silnou a dlouhou tradici a i ve 

sféře MSP je celá řada rodinných podniků, které prosperují po mnoho generací. Dlouholetá 

tradice i hospodářský význam rodinného podnikání jsou také jedny z hlavních důvodů, proč je 

v zahraničí podnikajícím rodinám věnována stále větší pozornost.  

Existuje mnoho speciálních výzkumných institucí, které pravidelně provádějí výzkum 

různých oblastí rodinného podnikání a výsledky těchto výzkumů pak slouží k podpoře 

rodinného podnikání a pomáhají podnikatelům řešit mnohé specifické problematiky jako je 

např. také generační obměna. Za všechny lze zmínit např. IFERA – The International Family 

Enterprise Research Academy
31

, která působí ve Španělsku v Madridu. Další významnou 

institucí Die Stiftung für Familienunternehmen in Deutschland und Europa
32

, je to 
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mnichovská charitativní nadace, která kromě výzkumné a vzdělávací činnosti také politicky 

usiluje o tvorbu a hospodářsky vhodnějšího prostředí pro rodinné podnikání (Tichý, 2012).  

Zahraniční podnikatelé mohou také využít celou řadu poradenských a konzultačních 

služeb, které jsou úzce specializovány např. na problematiku nástupnictví (tabulka 5) a 

asistenci zkušených mentorů, kteří mnohdy ve funkci manažera v rodinném podniku léta 

působili. 

 

Tabulka 5: Některé instituce zabývající se poradenstvím v rodinném podnikání v USA 

 
 

Zdroj: zpracováno autory (dle sekundárních zdrojů uvedených pod čárou) 

 

Ve Švýcarsku na Univerzitě St. Gallen funguje také centrum pro rodinné podnikání 

(Universität St. Gallen, Center for Family Business CFB-HSG)
33

, jehož hlavním cílem a 

úkolem je podporovat rodinné podnikání nejen ve Švýcarsku, ale v celé Evropě. CFB-HSG se 

v oblasti rodinného podnikání zabývá výzkumem, vzděláváním a poradenstvím a jedním z 

klíčových činností tohoto centra je pak právě pomoc při zajištění dlouhodobé perspektivy 

rodinného podniku. 

Problematikou rodinného podnikání se zabývá také mnoho zahraničních autorů ve 

svých publikacích. Uveďme zde například velmi komplexní publikaci Generation to 

Generation autora Gersicka a jeho kolektivu, která popisuje charakteristické problémy 

rodinného podnikání a snaží se nalézt odpověď na otázky související s řízením nástupnictví 

(Dortová, 2007). V rámci již zmiňované instituce IFERA byly provedeny četné výzkumy 

v oblasti nástupnictví v rodinných podnicích (viz Handbook of Research of Family Business, 

Astrachan, 2006). Tyto výzkumy jsou zaměřená na dílčí témata, jako je např. strategické 
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plánování nástupnictví nebo např. na možná selhání při řešení generační obměny
34

. 

Významnými světovými odborníky v oblasti rodinného podnikání jsou např. professor Joseph 

H. Astrachan, Ph.D., professor Craig E. Aronoff Ph.D., professor John L. Ward, Ph.D., MBA 

nebo professor Matti Koiranen, Ph.D. 

 

3.4 Stav poznání rodinného podnikání v ČR 

 

Složitou situaci v ČR lze spatřovat v tom, že zde nemá svobodné podnikání 

dlouholetou historii a rodinné podnikání není jako samostatná forma podnikání zatím 

oficiálně definována. Neexistuje zde žádná komplexnější podpora ať už ve formě fiskální 

nebo třeba v podobě speciálního poradenství a vzdělávání, většinou vše probíhá v rámci sféry 

malého a středního podnikání a s tím si musí čeští rodinní podnikatelé zatím vystačit. 

Přesto však, že v ČR zdaleka neexistuje ideální podnikatelské prostředí, rodinné 

podnikání se i zde úspěšně vyvíjí a díky tomu se začínají odborné zájmy směřovat i k této 

oblasti.  

Jedním z nejvýznamnějších odborníků je prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, který se 

specializuje na rodinné podnikání a v této oblasti provedl několik výzkumů. Vysoká škola 

BIBS - Brno International Business School
35

 již začala pořádat krátkodobé manažerské kurzy 

strategického řízení rodinných firem, v rámci kterých se posluchači seznámí také s úskalím 

mezigeneračního předání podniku (Koráb, 2008).  

V ČR ještě také nepůsobí žádné specializované poradenské instituce zaměřené na 

rodinné podnikání, ale v rámci nabídky svých služeb poskytují již některé instituce konzultace 

rodinným podnikatelům. Jako příklad lze uvézt např. společnost Yourchance o.p.s.
36

, která se 

v rámci založené asociace rodinných firem věnuje nejen problematice generační obměny. 

Yourchance také vytváří komunitní web www.rodinnefirmy.eu, který by měl podle slov 

samotných tvůrců sloužit ke sdílení zkušeností
37

. Řešením a plánováním nástupnictví se také 

zabývá Ing. Tomáš Pastrňák, MBA, jednatel společnosti R.F.T. s.r.o. – service for business
38

. 
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Pastrňák také uvádí, že se ve své praxi setkává častěji s podnikateli, kteří nemají jasný plán 

nástupnictví
39

.  

Situaci rodinného podnikání v ČR popisuje v obecné rovině např. také doc. Ing. Jitka 

Srpová, CSc. z VŠE Praha v publikaci Základy podnikání (Srpová, 2010). Komplexnější 

zhodnocení stavu českého rodinného podnikání přináší publikace Rodinné podnikání (Koráb, 

2008). Z historického hlediska se rodinnému podnikání věnuje prof. Geršlová (2010). 

Z pohledu účetnictví se věnuje rodinnému podnikání Ing. I. Macháček (Macháček, 2005). 

Existuje řada dalších regionálních a lokálních zdrojů, které řeší dílčí problémy (zejména jde o 

zdroje hospodářských komor, svazů podnikatelů, poradenských firem apod.). 

 Na téma rodinného podnikání bylo vypracováno také několik bakalářských, 

diplomových a disertačních prací, které se snaží především o analýzu různých oblastí 

rodinného podnikání v ČR. A zájem o toto téma vzhledem k jeho aktuálnosti a osobním 

zkušenostem stále vzrůstá.  
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4. Výzkum realizovaný na Vysoké škole podnikání, a.s. 

 
       V rámci vědecko-výzkumné činnosti VŠP,a.s. je řešen rovněž mezinárodní výzkumný 

úkol „Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR“, kde se v současné 

době zaměřujeme prioritně na problematiku rodinných firem, a to na nástupnictví v rodinných 

firmách, připravenost rodinných podnikatelů na řešení procesů spojených s předáváním 

podniků další generaci a vliv oboru podnikání na četnost výskytu rodinných podniků.
40

 

V rámci výzkumu byla využita skutečnost, že mnoho našich studentů buď sami 

podnikají, nebo podnikají v rámci rodinných firem, popřípadě jsou členy rodin, které rodinnou 

firmu provozují, aniž se oni sami do činnosti této rodinné firmy zapojují.
41

 

 

4.1 Výsledky výzkumné práce  
 

           Poznatky z výzkumu VŠP provedeného pedagogy ve spolupráci se studenty
42

: 

 

 Výzkumné materiály zpracovalo 85 studentů formou příběhu vzniku, 

fungování a problémů rodinných firem. 
 

 Většina rodinných podniků dle zjištění průzkumu spadá do sektoru malých a 

středních firem. 
 

 Hlavním a pozitivním zjištěním je, že svou budoucnost vnímá optimisticky 

více než 80% rodinných firem. Podle značné většiny zkoumaných firem je 

rodinný status podniku vnímán pozitivně jak v očích koncových zákazníků, tak 

i obchodních partnerů (rodinný status je u obchodních partnerů vnímán méně 

než u zákazníků).  
 

 Dvě pětiny rodinných firem jsou si vědomy svých silných stránek a věří svým 

schopnostem i konkurenceschopnosti svých produktů. Potvrzuje se, že rodinné 

firmy jsou motorem ekonomiky státu. Jejich vlastníci je nebudují pro okamžité 

zisky, ale s představou dlouhodobé perspektivy a prosperity. 
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 Asi 81% firem vnímá svou rodinnost jako výhodu. Flexibilita, stabilita, etika 

v podnikání a atmosféra firmy jsou jako přednost rodinné firmy uváděny 

nejčastěji. Jako příklady odpovědí lze uvést odpovědi typu: 
 

o „Lidem z rodiny mohu věřit.“ 

o „Každému se můžete podívat do očí.“ 

o „Můžete si dělat, co a kdy chcete.“ 
 

 Za mírnou nevýhodu rodinné firmy lze považovat vliv na rodinné vztahy. Jako 

problém tento vliv uvedlo okolo 20% respondentů. Desetina firem zmínila i 

náročnost práce, kterou vyžaduje chod rodinného podniku. Jako příklady 

nevýhod můžeme prezentovat následující odpovědi: 
 

o „Hranice mezi soukromím a prací se smazává.“ 

o „Práce je prioritou, chybí čas na rodinné záležitosti.“ 

o „Členové rodiny si většinou myslí, že mohou do všeho mluvit.“ 

o „Rodinní příslušníci se domnívají, že jim všechno projde.“ 

o „Vztahy rodinných příslušníků při rozhodování jsou problematické.“ 
 

 V souvislosti s názory na řešení problematiky následnictví byly sledovány 

rovněž právní formy v analyzovaných rodinných firmách. Je zajímavé, že 

v souladu s analýzou poradenské společnosti Bisnode (červen 2013) /7/, která 

byla zaměřená na problematiku vlastnických forem podnikání v ČR, jsme 

v průzkumu dospěli v podstatě ke shodným výsledkům, které jsou shrnuty 

v následujících dílčích bodech: 
 

o Nejvíce se vyskytující právní formou podnikání mezi zkoumaným 

vzorkem byly společnosti s ručením omezeným. Přibližně 85% těchto 

společností je vlastněno fyzickými osobami, které obecně reprezentují 

malé a střední podnikání. Většina z nich je výhradně v rukou jedné 

fyzické osoby (45%) a zbytek ve vlastnictví více fyzických osob (40%). 

o Za poslední rok (2013/2012) vzrostl počet s.r.o. o 13%. Hlavním 

důvodem transformace právní formy podnikání je přechod podnikatelů 

– fyzických osob na formu podnikání v s.r.o., a to zejména proto, že se 

omezují rizika a zvyšuje prestiž podnikání. Navíc v období 2009 – 

2013 vzrostl počet společností s ručením omezeným, které vlastní jedna 

osoba, o více než polovinu. 

 

           Naznačené skutečnosti vytvářejí nové podmínky zvýrazňující význam rodinného 

podnikání (rodinným podnikáním je naplněna rostoucí potřeba důvěry ve vztazích mezi lidmi) 

a předávání podniků v rámci rodin.  

 

 

 



4.2 Diskuze k výsledkům výzkumu 

 

       Dle názoru řešitelů je nutno v dalších výzkumech rodinného podnikání soustředit 

pozornost především na následující okruhy otázek: 

 

 Typologie rodin (jaká je naše rodina, má předpoklady k podnikání?) 

 Klid nebo změny (proč rodina podniká?) 

 Úspěch – je to klíčové téma podnikatelských rodin? 

 Proč máme majetek – co je bohatstvím rodiny a co firmy? 

 Jak bojovat s konflikty není rodina obětí konfliktů v rodinném podnikání? 

 Role seniora v rodinné firmě – podíl seniora na úspěchu firmy (darovat firmu 

rodinným následníkům nebo ji prodat cizím lidem?). 

 

       Ve výčtu aktuálních problémů rodinného podnikání by se mohlo pokračovat. Velmi 

zajímavé jsou otázky související se vztahy otce a nejstaršího syna, otce, resp. matky a dcery, 

rodiny podnikatelů a zetě či snachy atd. To jsou však témata, která přesahují současné cíle 

výzkumu VŠP
43

. 

       Poznatky výzkumu je třeba konfrontovat s teoretickými výstupy výzkumů
44

 a 

praktickými zkušenostmi v sousedních zemích (zejména v Polsku
45

, kde rodinné podnikání si 

udrželo dlouhodobou tradici). 

 

4.3 Dobré příklady z oblasti rodinného podnikání 

V příloze monografie následuje soubor pasportů, který obsahuje 18 vybraných 

dobrých příkladů (z desítek zaregistrovaných příběhů) v oblasti rodinného podnikání. 

 

4.4 Poděkování na závěr 

Vedoucí výzkumu a autoři monografie (pedagogové VŠP) si dovolují poděkovat 

studentům prvého ročníku (v akademickém roce 2012/13) navazujícího magisterského studia 

VŠP oboru Podnikání, kteří v rámci předmětu Know – how v podnikání I se podíleli aktivně 

na výzkumných aktivitách školy. 

Především jde o studenty, jejichž seminární eseje byly využity ke zpracování této 

monografie. Jejich jména uvádíme v příloze monografie „dobré příklady“. Rovněž musíme 
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vyjádřit hluboké uznání studentům naší VŠP a jiných vysokých škol, které nám poskytly řadu 

podnětných informací (viz seznam literatury). Děkujeme rovněž za technickou pomoc a rady 

kolegům, zejména Ing. Vendule Fialové, a dalším spolupracovníkům (vč. stážistky) z VŠP 

v Ostravě. 
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Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

Příloha: 

Dobré příklady z oblasti rodinného podnikání 



komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (1) 
Název příkladu Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor (autoři) Bc. Jaroslava Adámková 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

MVDr. Aleš Michalec, OSVČ, věk 40 let 

 

Předmět činnosti: 

Oblast gastronomie (Pohostinství na Benátkách) 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

 

 

Cíl práce  Analýza problematiky nástupnictví v rodinných podnicích a 

určení faktorů, které nejvíce ohrožují úspěšné předání podniku další 

generaci. 

Plán realizace Není obsažen. 

Očekávané dopady 

 
 na subjekt (podnik vnímá jako historický odkaz svých předků) 

 na ekonomiku (jsou vyžadovány velké investice do 

rekonstrukce) 

 

Jádro práce: 

(podstata, náplň) 

Polostandardizovaný rozhovor s majitelem, který slouží ke 

zjištění, jak probíhá generační obměna a příprava následníků na převzetí 

podniku, jaké jsou úvahy o možnostech předání a v čem majitel spatřuje 

možné problémy s předáním podniku do budoucna. 

 

První dvě otázky se zaměřují na obecné otázky k podnikání 

pana Aleče Michalce: 

1. Vaše rodinné podnikání má již svou úctyhodnou historii. Bylo 

Tvým přáním v této tradici pokračovat? A proč? 

Ano, viděl jsem v tom rodinnou tradici. Taky mi bylo líto, že 

původní majitel Věroslav Linhart, můj děda, se nedošil navrácení 

majetku komunisty. Chtěl jsem navázat na jeho snahu a píli. 

2. Jak vypadaly Tvé začátky? Jak dlouho sám podnikáš? 

Podnikám někdy od roku 1997, začátky byly obtížné, bylo 

potřeba velkých investic, 40 let komunismu bylo znát. Navíc jsem v té 

době studoval denní studium v Brně a většinu volného času jsem 

strávil prací v našem pohostinství. 

 

Dalšími otázkami jsem směřovala ke zjištění, podrobností o 

předání zkoumaného podniku, které již proběhlo. 

3. Jaké varianty následovnictví byly předchozím majitelem 

podniku, Tvým otcem zvažovány? 

Můj otec nebyl majitelem. Po restituci měla převážnou část 



ve vlastnictví moje babička a jako dědův dědic měla menší část moje 

matka. Společně tento majetek přepsaly na mě, když mi bylo asi 15 

let. Potom se hospoda nějakou dobu pronajímala, nepříliš úspěšně. 

4. Byly nějaké problémy s přebíráním podniku. Například 

neshody se sourozenci či jinými příbuznými? 

Ne, neshody nebyly žádné. Problém spíše byl, že děda se 

navrácení nedožil a babička už byla velmi stará na to, aby se 

podniku ujala. Problémem v této době bylo, že moji rodiče byli oba 

zaměstnáni a já nezletilý. Jedinou přechodnou variantou byl 

pronájem, ale nebylo to finančně nijak výhodné. Babička a ani 

rodiče pohostinství nikdy prodat nechtěli, chtěli zachovat rodinný 

podnik. 

5. Připravoval Tě tvůj otec nebo někdo z Tvých předchůdců na 

skutečnost, že budeš podnik jednou vést? 

Ne, nebyl kdo. Moji rodiče nevěděli o podnikání nic. O to 

těžší byly začátky. 

 

Následující otázky směřují do budoucnosti – předání 

podniku, přípravy následovníků na předání podniku, úvaha nad 

bariérami předání podniku. 

6. Je Tvým přáním, aby podnik existoval i v budoucnosti – další 

generaci? 

Samozřejmě bych byl rád, kdyby se zachovala rodinná 

tradice, ale zase si uvědomuju, že je to velmi náročné, proto do toho 

nebudu svoje dcery tlačit. Nechám na nich, jak s podnikem naloží. 

7. Uvědomuješ nebo kdy jsi začal uvažovat nad tím, že budeš 

své podnikání předávat dále? 

Zatím nad tím nijak neuvažuji, děti jsou zatím malé. Čas sám 

ukáže. Bližší představu nemám a na plány do budoucna je prozatím 

času dost. 

8. Jaké varianty možnosti předání zvažuješ? Uvažoval jsi někdy 

v minulosti i nad tím, že vedení podniku předáš tzv. 

profesionálnímu manažerovi aty sám by si zůstal pouze 

majitelem? Nebo nad tím, že bys podnik prodal za 

předpokladu, že by nový majitel pokračoval ve Tvém 

podnikání? Co si myslíš o této možnosti? 

Rozhodně nehodlám podnik předat žádnému provoznímu. To 

bychom asi rychle skončili. Myslím, že česká chamtivost by nás 

přivedla na mizinu. Měli jsme tu i velké problémy s okrádáním ze 

strany zaměstnanců, v případě provozního by to bylo ve velkém. To 

je asi velký problém v pohostinství obecně. O prodeji určitě 

neuvažuji. 

9. Takže zatím pro Tebe jedinou variantou předat podnik 

potomkům. Budeš přizpůsobovat této skutečnosti vzdělání 

svých dětí? 

Ne, nechám je jít vlastní cestou a budu doufat, že dcery 

budou samy chtít udržet rodinnou tradici. 

10. Myslíš si, že Tvůj nástupce přijme svou „roli“ bez problému? 

Zatím o žádném nevím, ale bez problémů by to asi nešlo. 

11. Co může být podle Tebe a ve Tvém případě překážkou 



  

dalšího předání podniku? Například nezájem nástupce, 

nedostatek zkušeností nebo vzdělání, jiná představa o vedení 

podniku či jiné problémy. 

Nejspíš by to byl nezájem nástupců. Určitě velkou roli hraje 

ekonomická stránka, myslím tím, že se jedná o dost starou budovu, 

která bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Pokračovatelé by se 

museli značně zadlužit. Dále je to velmi časově náročné, hodně času 

se tráví v pohostinství po večerech a nocích. 

12. Co podle tebe by mohlo být nejčastější a největší překážkou 

předání podniku další generaci obecně – u ostatních firem? 

Myslím si, že by to mohl být právě ten nezájem nástupců. Jiné 

zájmy, jiná představa o svém životě. Dokážu si také představit, že 

problém je, pokud nedrží rodina spolu a v rodině jsou rozepře. Moji 

motivací je udržet podnik na nohou a neprodat, abych tím uctil 

těžkou práci svých předků. 

 

Otázky týkající se pohledu majitele na současné vnímání 

vlastního podnikání. 

13. V čem vidíš perspektivu Tvého podniku? 

V kvalitních službách, dobrém pivu a jídlu a samozřejmě 

personálu. V letních měsících se zaměřujeme na venkovní posezení 

hlavně pro rodiny s dětmi a cyklisty. V ostatních měsících se 

věnujeme pořádání oslav, plesů a zábav. 

14. A poslední otázka – Čeho si na svém podnikání nejvíce ceníš? 

Rodinná tradice určitě. Někdy je to velká dřina, ale celkově 

mě to baví. 

Závěr Celkové zhodnocení 

 

Z rozhovoru jednoznačně vyplývá, že v rodině je velmi silnou 

stránkou rodinná tradice a sounáležitost k rodině. Je zde však absolutní 

absence jakéhokoliv plánování, či přípravy nástupců. Z popsané situace 

již uskutečněného předání současnému majiteli po restituci, ocitli 

v nelehké situaci. Na jedné straně jim byl navrácen majetek, která jim 

byl neprávem odebrán, na straně druhé nemohli v tu dobu majetek 

spravovat. Neměli ani žádné zkušenosti s vedením podniku a nikým na 

tuto skutečnost nebyli připraveni. S ohledem na dobu a situaci, nelze 

pohlížet na průběh tohoto předání, jako na nepřipravená či podceněný. 

Za slabou stránku považuji ovšem skutečnost, neplánování dalšího 

předání podniku do budoucna a odmítání představy o možné přípravě 

nástupců s upínáním se k naději, že také budou chtít v tradici 

pokračovat. Za největší pomyslnou překážku, ohrožení, však majitel 

považuje nezájem nástupců. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (2) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách, firma RYSPOL s. r. o. 

Autor 

(autoři) 

Bc. Dušan Bazala 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

RYSPOL s. r. o., společnost s ručením omezeným, věk 38 let 

 

Předmět činnosti: 

Stěhovací služby 

 

Počet zaměstnanců: 

19 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Zjištění problematiky nástupnictví v rodinném podniku. 

Plán 

realizace 

Vlastní iniciativa ze strany staršího syna (Roman Tycar) zapojit se do 

podniku. V průběhu času rodiče dávají synovi více pravomocí. Po rozvodu 

rodičů získává většinový podíl ve firmě. Posléze do podniku přistupuje i mladší 

syn (Ondřej Tyčař), ovšem pouze jako zaměstnanec. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (nemá zájem připravovat své děti na převzetí podniku) 

 na ekonomiku (ačkoli je firma prosperující, tak podnikatel nemá zájem o 

rozvoj dětí v tomto oboru) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Při vstupu Romana do podnikání byl nastaven cíl, stát se největší 

stěhovací firmou na Ostravsku, nabízet zákazníkům služby s přidanou hodnotou 

a povýšit stěhování ze špinavé práce na plnohodnotnou službu pro zákazníka. 

Zároveň však nebyly stanoveny žádné kritéria jak zjistit jestli tento cíl plním. Na 

dotaz jak zjistíš, jestli už jsi největší firma na Ostravsku, Roman odpovídá, že 

čas od času se to snaží zjistit porovnáním svého a konkurenčního obraty, ale 

nedaří se mu to, neboť nemá přístup k informacím o konkurenci.  

V roce 2008 dochází v rodině Tycarových k rozvodu – jednou z možných 

příčin je i společné podnikání, kdy denní kontakt neprospívá rodinné pohodě. 

V tomto období posiluje role syna Romana, který přebírá po otci některé práce 

ve firmě, jako je nábor zaměstnanců, rozdělování práce atd.. 

 

Zhruba v roce 2009 dochází k majetkovému vyrovnání a pan Tycar starší 

opouští rodinnou firmu-svůj podíl v s.r.o. převádí na syny a na manželku. 

Dochází k další změně ve firmě a tou je nástup mladšího bratra Ondřeje do 

společné firmy-Ondřej nejprve pracoval u Ryspolu jako brigádník, následně se 

pokouší osamostatnit pomocí vlastního podnikání ve zcela odlišném oboru a ve 

finále se nechává zaměstnat svým starším bratrem. Toto období není pro firmu 

jednoduché - odchod otce způsobil, že nejsou vyjasněné kompetence a dochází 



 

  

k rozporům mezi starším synem a matkou a zároveň mezi bratry. Roman má 

pocit, že oba rodinné příslušníky živí a že to co za své peníze odvádějí, není 

adekvátní. Matka má zase pocit, že ji syn chce z firmy vyštvat a s tímto 

přístupem se nehodlá smířit. 

V současné době je situace ve firmě stabilní. Paní Tycarová přenechala 

část svého podílu staršímu synovi, který tak získal ve firmě většinový podíl.  

 

Další výhled 

„Firmu zmenším a povedu do útlumu, nejsem srdcař“. Tak toto shrnutí a 

závěr mně překvapily ze všeho nejvíce. Očekával jsem, že se Roman bude snažit 

firmu dovést do stavu, kdy ji předá svým dětem. Roman však nechce své děti do 

podnikání zatahovat, aby je ušetřil stresu a nerozvíjejícímu sociálnímu prostředí. 

Zaměstnanci je nebudou intelektuálně obohacovat. Stres je způsoben hlavně 

pocitem odpovědnosti za zaměstnance a jejich rodiny, zajištění zakázek. 

Z tohoto důvodu nebude, alespoň podle současného stanoviska naléhat na děti a 

tlačit je do podnikání, ale bude klást důraz na jejich vzdělání a nezávislost na 

firmě. O prodeji firmy v současné době neuvažuje, nabídka by musela být velmi 

dobrá. Firma se mu jeví, jako zavedená, zdravá s využitím svého potenciálu na 

70%. 

 

Závěr Celkové zhodnocení 

 

Na problematiku nástupnictví v tomto konkrétním případě se můžeme 

dívat ze dvou pohledů: 

1. Mám špeditérskou firmu, kterou můj táta uplácal na koleně s jednou 

Avií, nemusím chodit do práce, pokud se mi zrovna nechce a zároveň mám 

dostatek peněz a času pro své koníčky a zábavu. „Svému synovi firmu předat 

nechci, protože nemám zájem, aby z něj byl stěhovák“.  

2. Jsem majitelem firmy, která je jednou z největších na Ostravsku, 

realizuji státní zakázky a pravidelně se účastním výběrových řízení pro podniky 

typu Mittal, ČEZ, VŠB, Hyundai. Realizuji zakázky do zahraničí- Finsko, 

Rusko. Má firma dává práci 10 ti lidem a živí naši rodinu již 23 let. Máme 

vybudované jméno a know how, které představuje především, široká síť 

kontaktů a zákazníků. Firmu budu budovat do takového stavu, abych ji mohl za 

cca 20 let předat svému synovi, kterému je nyní 11 let. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (3) 
Název 

příkladu 

Připravenost rodinných podnikatelů v ČR na řešení procesů spojených s 

předáváním podniku další generaci 

Autor 

(autoři) 

Bc. Danuše Bulková 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Na základě žádosti sledovaného subjektu nebylo uvedeno 

 

Předmět činnosti: 

Oblast velkoobchodu (voda-topení-plyn) 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Analyzovat procesy (legislativní, ekonomické, sociální) spojené 

s předáváním podniku další generaci nebo rodinným příslušníkům stejné 

generace, analyzovat připravenost podnikatelů na řešení procesů a nastínit 

cesty řešení. 

Plán 

realizace 

Vhodným nástupcem je starší syn (Aleš), který pracoval  ve firmě 

nejprve jako řádový zaměstnanec. Po neblahé události (těžké onemocnění 

majitele firmy) byl po dobu dvou let zasvěcován do hloubky procesů ve 

společnosti. Po této době byl nucen firmu převzít (smrt majitele). 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (v důsledku vzniklé situace byl subjekt připravován na svůj 

úkol) 

 na ekonomiku (společnost byla schopna fungovat po převzetí) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Prakticky v každém oboru nalezneme rodinné firmy. Sama se pohybuji 

v oblasti velkoobchodu voda-topení-plyn. I firma, ve které působím již 19 let, 

je firmou rodinnou. Jde o obchodní společnost se sídlem v Ostravě. Je to 

společnost, která začínala svou podnikatelskou éru jako sdružení dvou 

fyzických osob, které později vložily celý podnik do základního kapitálu již 

existující společnosti s ručením omezeným, která ale v době převodu 

nevykazovala jakoukoli činnost. Tento krok byl předem naplánován tak, aby 

byla eliminována rizika právního a ekonomického charakteru a bylo možné 

pokračovat v již započatém podnikání jako právnická osoba. 

Bohužel došlo k neblahé události, jeden z majitelů vážně onemocněl a 

bylo nutné připravit poměrně rychle převod podílu na vhodného nástupce. 

V úvahu připadaly tři osoby – manžela Věra, syn Aleš a syn Jiří. 

Manželka Věra, v té době již důchodkyně, nemá žádné zkušenosti se 

samotným fungováním společnosti. Synové Aleš a Jiří byli ve společnosti 

zaměstnáni po dlouhé roky jako řádoví zaměstnanci – Aleš jako prodejce-

skladník a Jiří jako skladník. Byli tak obeznámeni se základním fungováním 



 

  

společnosti – znali obchodovaný sortiment zboží, odběratele, dodavatele, 

zaměstnance. Jiří se však nikdy nezajímal o společnosti do hloubky. Aleš byl 

cílevědomější a zajímal se i o detaily jednotlivých obchodů. 

Proto také byl za potenciálního nástupce vybrán syn Aleš. Po dobu 

nemoci otce byl zasvěcován managementem do procesů společnosti, a to do 

hloubky. Po dvou letech, kdy nemocný spolumajitel firmy zemřel, podíl ve 

firmě převzal syn Aleš. K ostatnímu vypořádání v rámci společnosti nemuselo 

dojít, protože majetek zesnulého majitele byl tak veliký, že postačil 

k uspokojení všech dědiců. Každý z dědiců zdědil jinou část majetku, a to na 

základě vzájemné dohody mezi dědici. 

Problém nástupnictví však ve společnosti přetrvává i nadále. Druhý 

z původních majitelů – pan Adam je v důchodovém věku, tj. 66 let a je 

nejvyšší čas se zamyslet, co bude s jeho podílem dále. 

Je nutné uvést, že pan Adam je velmi aktivní a těší se dobrému zdraví. 

Má manželku Janu, dceru Terezu a syna Tomáše. Janě je 50 let a již 15 let je 

v domácnosti, je jednatelkou společnosti, ale jen formálně, pro případ, že by se 

něco stalo s panem Adamem. Dceři Tereze je 19 let a začala studovat na 

právnické fakultě, syn Tomáš má 13 let. 

Pan Adam má ještě dvě dcery z prvního manželství, které jsou již 

dospělé a nikdy se o společnost nezajímaly. Společnost vznikla v době, kdy již 

bylo manželství rozvedeno. 

Z uvedeného je zřejmé, že v případě úmrtí pana Adama, nastane těžká 

situace, protože pan Adam nemá dostatek majetku, který by uspokojil všechny 

dědice, a přitom bylo zabezpečeno udržení jeho podílu ve společnosti v celku. 

V takovém případě by byl podíl rozdělen mezi jednotlivé dědice. 

Celou situaci může pan Adam vyřešit včas, předáním společnosti 

vhodnému nástupci. Pan Adam zamýšlí předat svůj podíl své manželce Janě, 

která by převzala celý jeho podíl v okamžiku jeho rozhodnutí, že již nebude 

dále aktivní v řízení společnosti. 

Paní Jana to však nebude mít jednoduché. Vzhledem k tomu, že 

prakticky nic o společnosti neví, bude nutné ji připravit na nástupnictví. 

V současné době jsou veškeré procesy zajišťovány zaměstnanci, pouze 

rozhodování o nakládání s majetkem společnosti je v plné kompetenci majitelů 

firmy. Jde především o úvěrové politiky společnosti. Záleží tedy na paní Janě, 

jak dalece bude chtít být činná v řízení a fungování společnosti. Od tohoto 

rozhodnutí se odvíjí i doba její přípravy na zaujetí pozice jejího manžela. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

V současné době nastává čas předávání těchto firem nástupcům. 

Podnikatelé však ve většině případů neřeší otázku nástupnictví s dostatečným 

časovým předstihem. Nástupce je třeba náležitě připravit, vzdělat jak po 

stránce odborné, tak i znalostní, zasvětit do všech procesů probíhajících ve 

firmě, do všech úskalí, které současný trh přináší. Pohybujeme se ve vysoce 

konkurenčním prostředí a proto jen jedinečný produkt, který ponese rodinnou 

tradici, nás může vynést do prostředí úspěchu. K tomu, aby rodinná firma byla 

úspěšná, je nutné s předstihem plánovat i nástupnictví. Jedině tak neohrozíme 

firmu jak po stránce právní, tak po stránce ekonomické. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (4) 
Název 

příkladu 

Připravenost rodinných podnikatelů v ČR na řešení procesů spojených 

s předáváním podniku další generaci 

Autor 

(autoři) 

Bc. Kateřina Grögerová 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

ART pap, s. r. o., společnost s ručením omezeným,  

 

Předmět činnosti: 

Velkoobchod s papírem, kancelářskými a školními potřebami 

 

Počet zaměstnanců: 

42 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Vnést do problematiky rodinného podnikání praktický pohled 

podnikatelů na specifické otázky rodinného podnikání. Analyzovat procesy 

spojené s předáním podniku další generaci v konkrétní firmě. 

 

Hypotéza 

V rodinném podnikání nelze oddělit sféru rodiny a sféru podniku. 

Rodinné podniky podceňují plánování následnictví. Ze strany státu je podpora 

rodinného podnikání v ČR nedostatečná. 

Plán 

realizace 

Předat firmu svým potomkům plánují zhruba za 10 – 15 let. Současní 

vlastníci firmy mají připraveny dvě varianty pro případ předání podniku. 

První variantou je, že by převzala firmu starší dcera (která jeví o podnikání 

větší zájem). Druhá varianta je taková, že podnik rozdělí mezi dcery podle 

umístění jednotlivých poboček. O prodeji třetí straně neuvažují. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (obě dcery již přicházely do kontaktu s podnikáním rodičů 

a jsou si vědomy kladů i záporů podnikání) 

 na ekonomiku (dcery se zapojují do podnikání příležitostně, vzhledem 

k jejich současnému studiu na VŠ) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

I přestože jsou obchodní podíly majitelů podniku totožné, nejvyšší 

úroveň řízení náleží zakladateli podniku panu Hojdanovi. Samozřejmostí je, 

že o zásadních záležitostech spolu diskutují, důležitá rozhodnutí konzultují a 

následně přijímají na základě společného konsensu, ale v případě kdy nejsou 

v některé otázce v naprosté shodě platí, že rozhodne původní majitel podniku. 

V obchodní oblasti a administrativě zodpovídá za pobočky v Praze pan 

Vladimír Hojdan, paní Emília Hojdanová pak zodpovídá za pobočky v 

Ostravě, Prostějově a Brně.  

Ekonomickou část podniku delegovali na účetní společnost. Dcera 

Eunika byla ve společnosti zaměstnána na pozici obchodní referentky na 



 

  

pobočce v Praze, poté co úspěšně složila zkoušky na vysokou školu, zapojuje 

se do podnikání rodičů příležitostně. V případě potřeby vypomáhá s 

administrativou (vystavování faktur) a podílí se na zpracovávání výběrových 

řízení. Druhá dcera Miriam rovněž studuje vysokou školu a zároveň se věnuje 

modelingu, proto se do podnikání rodičů zapojuje spíše výjimečně a to v 

oblasti správy e-shopu. Na strategické úrovni je funkce potomku zcela 

pasivní.  

V podniku rovněž pracuje dlouhodobý přítel dcery Euniky, který byl 

již přijat do rodiny jako „manžel“, tedy zeď majitelů, na pozici skladník a 

řidič na pobočce velkoobchodu  

v Praze. 

 

V začátcích podnikání řešil pan Hojdan problémy spíše intuitivně, 

plány a cíle stanovoval jen sám pro sebe. V důsledku legislativních změn a 

tudíž zvýšených požadavků zadavatelů veřejných zakázek byl ve firmě ART 

pap, s. r. o. zaveden certifikovaný systém ISO 9001 a 14001.  

Majitelé se rovněž naučili plánovat a písemně zaznamenávat cíle pro 

nadcházející rok i cíle dlouhodobé. Jedná se o plány v horizontu jednoho až 

tří let. Kontrola a vyhodnocení cílů jsou prováděny v ročním intervalu. 

 

Oba spoluvlastníci podniku plánují pokračovat v rozvoji podniku a 

průběžně získávat větší podíl na trhu. Uvědomují si, že k tomuto cíli vede 

zvýšení odbytu prostřednictvím zapojení se do výběrových řízení pomocí 

internetových aukcí, kterým se dosud snažili vyhýbat. Z tohoto důvodu v 

současné době hledají vhodného kandidáta na pozici obchodník se 

specializací právě na internetové aukce. Rovněž obnovili své zahraniční 

kontakty a stále častěji obchodují se zahraničními partnery, především z 

Evropské unie, ale i mimo ni.  

V příštím roce plánují investice do nového vozového parku a stále 

pracují s myšlenkou na výstavbu svých obchodních a skladových prostor. 

Mezi jejich neinvestiční plány patří zvýšení kvalifikace vybraných 

zaměstnanců a zintenzivnění marketingové propagace. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Studiem konkrétního rodinného podniku byla potvrzena hypotéza, že 

nelze oddělit dimenzi rodiny a dimenzi podniku v rodinném podnikání. Oba 

spoluvlastníci i jejich potomci z vlastní  

zkušenosti potvrzují, že rodinu a podnikání rozdělit nelze. I když si 

v době dospívání dětí manželé – podnikatelé určili, že práci a rodinu budou 

striktně oddělovat, přesto se určitému přenášení pracovních problémů do 

rodiny neubránili a naopak se jejich osobní vztahy zhoršili. 

V současné době berou rodinu a podnikání jako jeden celek. Rodinné 

podnikání je specifické právě tím, že se v něm překrývají dva systémy s 

odlišnými zájmy a cíli, tedy systém podniku a systém rodiny. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (5) 
Název 

příkladu 

Nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Lešek Harok 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

OSVČ (jméno nebylo uveřejněno na žádost sledovaného subjektu) 

 

Předmět činnosti: 

Prodej páskovacích a balicích zařízení 

Výroba polypropylenové PP a polyesterové PET vázací pásky 

Opravy, servis a prodej náhradních dílů 

Dodávky balicích systémů na míru 

Instalace balicích linek a řídicích systémů 

Výroba dopravníků a manipulační techniky 

E-shop -online prodej ručních páskovačů, balicích pomůcek a 

materiálů 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Řešení otázky nástupnictví v rodinném podniku. 

Plán 

realizace 

Do vedení podniku je zainteresovaná celá rodina. Manželka (obchodní 

ředitelka), dcera (vedoucí pražské pobočky) a syn (příležitostně vypomáhá 

v obchodním úseku). Transformace podniku na právnickou osobu a rozdělení 

podílů ve firmě. Změna vedení firmy bude řešena po uplynutí 5 let od 

převedení na s. r. o. Prozatím budou děti pověřeny vedením jednotlivých 

poboček. Na základě úspěšnosti vedení těchto poboček bude vybrán nástupce. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (členové rodiny se podílejí na fungování podniku) 

 na ekonomiku (podnikatel bude převádět společnost na právnickou 

osobu a poté bude rozdělen celek na určité podíly mezi členy rodiny) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Současný vlastník rodinného podniku fungujícího jako fyzická osoba, 

podnikající na základě živnostenského oprávnění došel k závěru, že 

s dostatečným předstihem začne připravovat plán předání podniku svým 

nástupcům. Do jisté míry ho k tomu přinutil zdravotní stav a také fakt, že 

všichni členové rodiny se podílejí na fungování podniku. 

 

Prvním krokem bude transformace podniku na právnickou osobu. Pro 

další úspěšné fungování podniku po zvážení všech kladů a záporů byla 

vybrána společnost s ručením omezeným. V této nově vzniklé společnosti 

budou mít všichni členové rodiny zapojení do fungování podniku své podíly. 



 

  

Původní vlastník 40 %, manželka 30 %, dcera 15 % a syn 15 %. 

Přerozdělení nově vzniklých podílu původního vlastníka a jeho 

manželky na případné nástupce druhé generace bude řešeno v pozdější době 

na základě práce a přínosu pro firmu mezi syna a dceru. 

 

Druhým krokem bude realizace změny vedení podniku. Tento krok 

bude řešen po uplynutí lhůty přechodného období, které bylo stanoveno na 

dobu pěti let. 

V průběhu tohoto období bude ředitelem podniku stávající vlastník a 

obchodním ředitelem jeho manželka tak jak bylo doposud. Děti vlastníka 

budou pověřeny vedením jednotlivých provozoven dcera provozovny 

v Praze, jak bylo doposud a syn po dostudování vysoké školy bude pověřen 

vedením provozovny v Olomouci. Na základě jejích práce a výsledků 

hospodaření jednotlivých provozoven bude po uplynutí přechodného období 

vybrán nástupce, který převezme vedení celé společnosti po ukončení aktivní 

činnosti současného ředitele. Po samotném výběru převezme nový nástupce 

funkci ředitele, přičemž současný ředitel bude na období jednoho roku ve 

funkci poradce a koordinátora. Tato varianta předpokládá normální průběh 

činnosti podniku bez nečekaných událostí. V případě, že současný ředitel 

bude nucen ukončit svoji činnost z nějakého důvodu předčasně, dočasným 

vedením bude pověřena jeho manželka, jelikož se v současné době 

spolupodílí na vedení společnosti a provede předání společnosti nástupníkům 

dle původního plánu. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

V rámci této práce byla představena společnost, její historie a 

současná podnikatelská aktivita. Dále pak byl navržen vstupní plán a příprava 

na předání rodinného podniku druhé generaci. Tento plán vznikl na základě 

rozhovoru s vlastníkem a ředitelem rodinného podniku a odráží jeho současné 

představy o budoucím předání podniku svým dětem. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (6) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách, Asko a.s. 

Autor 

(autoři) 

Bc. Renata Jindráková 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Asko a.s., akciová společnost 

 

Předmět činnosti: 

Distribuce výrobků dřevozpracujícího průmyslu v ČR 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Řešení problematiky nástupnictví v rodinných firmách. 

Plán 

realizace 

V podniku již byla vyřešena otázka nástupnictví. Vedení firmy se ujal 

syn, který již během studia na VŠ vypomáhal svému otci ve firmě. Během té 

doby prošel všemi odděleními, aby získal povědomí o celém chodu společnosti. 

Úplné předání podniku proběhlo až po 3 – 4 letech intenzivního předávání 

zkušeností. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (nástupce neměl prakticky na vybranou, zdali chce podnik vést 

– plnil očekávání rodiny) 

 na ekonomiku (otec předával své zkušenosti na syna do té doby, dokud 

sám neuznal, že je připraven na převzetí podniku) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Společnost Asko a.s. založil před 21 lety pan Růžička jako malou 

rodinnou firmu, která se zabývala zejména úzkým prodejem výrobků 

dřevozpracujícího průmyslu, jako jsou palubky, hoblované zboží, latě a palubky. 

Pan Růžička začal podnikat krátce po revoluci a po několika krušných letech, 

přišla doba, kdy se díky tvrdé a obětavé práci vypracoval mezi přední firmy v 

České republice,  které  se  zabývají  distribucí  dřeva.  Jak sám tvrdí, jeho 

úspěch je ovšem i díky jeho rodině, která ho vydatně podporovala.  

Pan Růžička se rozhodl, že vybuduje rodinou firmu s perspektivou 

dlouhodobé existence pro několik generací. Nešlo mu o rychlé zbohatnutí, ale 

spíš vybudovat něco, co dává smysl a přetrvá přes několik generací a zároveň dá 

obživu rodině.  Vždy svůj podnik vnímal jako rodinou hodnotu, do které 

investoval své peníze, ale hlavně čas a energii.  

Jak již to v rodinných firmách bývá i jemu se těžko dařilo oddělit 

pracovní a rodinný život. Práce zasahovala do každodenního chodu rodiny.  Bylo 

velmi těžké najít balanc mezi pracovním a rodinným životem.  Pan Růžička je  

velmi  ambiciózní  a  pracovitý člověk,  který  k  vybudování  svého  impéria  

obětoval  část  svého  rodinného  života.  Na druhou  stranu  našel  odvahu  k 



 

  

tomu, aby svůj  podnik  předal  svému  synovi  Honzovi  a dnes si užívá 

zaslouženého důchodu se svou paní.  

Pan Růžička má dvě děti, dceru Michaelu a syna Jana.  Z pohledu 

rozhodování, komu podnik předat měl poměrně jednoduchou situaci.  Dcera 

Michaela se rozhodla pro studium veteriny a dnes má úspěšnou veterinářkou 

kliniku v Praze.  

Rodinné žezlo, převzetí podniku tedy jednoznačně „zbylo“ na syna. 

Honza vystudoval vysokou školu ekonomie a již během studií, začal pracovat v 

podniku a otci vypomáhat se vším potřebným.  Začínal těmi nejjednoduššími 

úkony, jako byla administrativa a prošel si každým oddělením ve firmě, aby měl 

povědomí o celém chodu společnosti. Byl 10 účasten toho, když se tvořila nová 

strategie  firmy  –  expanze  na  český  trh  –  rozšíření portfolia  produktů  a  

služby.  Přesto jeho slovo a názor byl v té době spíš na  okraji. Rozhodovací 

slovo měl vždy jeho otec.  

Zdánlivě se nám může zdát, že měl pan Růžička připravený plán předání 

firmy, a že syna připravoval krůček po krůčku.  Jedinou  vadou  na kráse  je  

fakt,  že  Honza  vlastně neměl na vybranou, zda-li chce, nebo nechce firmu po 

otci převzít. Nikdo uvnitř rodiny nepochybuje, že by firmu převzal, ale byla to 

jakási povinnost.  

Honza neměl jednoduchou pozici, přestože s otcem pracoval velmi 

dlouho a mohl tak načerpat zkušenosti. Pan Růžička je velmi náročný jak k sobě, 

tak i k lidem, kteří s ním spolupracují. Natož pak na svého nástupce. Nutno 

podotknout, že se Honza své úlohy ujal, tak jak bylo očekáváno a obětoval práci 

veškerý svůj volný čas.  

Uběhly zhruba tři až čtyři roky intenzivního předávání zkušeností z otce 

na syna. V těchto letech pan Růžička opustil  všechny  výkonné funkce  a  

věnoval  se  pouze  po nějakou dobu strategii. Poté ještě chvíli působil jako 

supervisor a poradce. Ve chvíli, kdy si byl jist, že syn je naprosto připraven vést 

jejich podnik sám, odešel na odpočinek a užívá si volna.  

Asko a.s. je stále na přední pozici distribuce dřeva a těchto výrobků v 

České republice. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Ačkoli je práce svým počtem stran méně rozsáhlá, tak i přesto autorka 

dokázala obsahově pojmout celou oblast včetně problematiky nástupnictví 

vybraného podniku. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (7) 
Název 

příkladu 

Následnictví v rodinném podniku SPETRA CZ s.r.o. 

Autor 

(autoři) 

Bc. Nikola Klimšová 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

SPETRA CZ s.r.o., společnost s ručením omezeným 

 

Předmět činnosti: 

Poskytování služeb v oblasti nákladní silniční dopravy, mezinárodní a 

vnitrostátní zasilatelství, autobusové osobní dopravy, skladování zboží, servis 

nákladních vozidel, provozování mycí linky a čerpací stanice. 

 

Počet zaměstnanců: 

130  

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Cílem je zjistit, zda zakladatel podniku připravuje předání rodinného 

podniku další generaci a zda postupuje dle jednotlivých fází, které jsou pro 

předání důležité. 

Plán 

realizace 

Do fungování podniku jsou zainteresování členové rodiny. Současný 

vlastník řeší problematiku nástupnictví již od změny právní formy podnikání 

(z živnostenského oprávnění na spol. s r. o.). Ve svých dětech se snažil 

probouzet zájem o podnik již od útlého dětství. Vlastník připravil plán pro své 

nástupce, kteří musí absolvovat určité fáze, aby byli schopni vést podnik. Dvě 

ze tří dětí už ve firmě pracují.  

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (členové rodiny zastávají v podniku své role a jsou 

seznámeni s problematikou podnikání) 

 na ekonomiku (současný většinový vlastník nechce odejít ze 

společnosti, ačkoli se ukazuje, že jeho syn by byl schopný nástupce) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Pro zjištění současné situace v podniku sloužil rozhovor s majitelem 

podniku. Rozhovor byl zvolen jako technika sběru dat k této problematice. 

Rozhovor má pevně stanovené otázky, aby alespoň z části vypověděly o 

podniku, majiteli a jeho přípravě k předávání rodinného podniku. 

 

Nejprve byly majiteli rodinného podniku SPETRA CZ s.r.o. položeny 

otázky ohledně jeho podnikatelské činnosti, vybranému oboru a jeho 

samotných začátcích. Byly položeny tyto otázky: 

1. Proč jste začal s podnikáním a proč jste si vybral tento obor? 

2. Jaké byly Vaše začátky? 

 

 



Dále byly pokládány otázky z oblasti plánování nástupnictví: 

3. Kdy jste si začal uvědomovat otázku předávání podniku na další 

generaci? 

4. Uvažoval jste o jiné možnosti než předání do rodinného kruhu? 

5. Kdy je podle Vás nejvhodnější doba předání? 

6. Uvažujete o Vašem úplném odchodu z podniku? 

 

V poslední řadě se otázky dotýkaly zvolení samotného nástupce, 

jeho výchovy, vzdělání i představě ideálního nástupce: 

7. Jaké máte představy o vhodném následníkovi společnosti? 

8. Kdo by se měl stát Vašim následníkem a proč? 

9. Je jeho vzdělání dostačující pro vedení společnosti? 

10. Jak dlouho by měl následník působit před předáním ve firmě? 

 

Z rozhovoru s majitelem rodinného podniku SPETRA CZ s.r.o. a 

zároveň zjištění již uskutečněných kroků v oblasti předání rodinného podniku 

bylo zjištěno, že majitel strategii nástupnictví řeší od změny právní formy 

podnikání. 

Prvním jeho krokem byla v roce 1998 změna právní formy podnikání 

z živnostenského oprávnění na kapitálovou společnost a to společnost 

s ručením omezeným. Dobře si uvědomoval výhody této právní formy 

podnikání, kdy můžou jeho případní nástupci získat podíl na vlastnictví 

rodinného podniku. Důležitým faktorem je i fakt, že v případě úmrtí podnik 

funguje nadále, kdežto u živnostenského oprávnění živnost zaniká a majetek 

je předmětem dědického řízení. 

Druhým podstatným krokem majitele je příprava nástupců. Již od 

útlého věku probouzí ve svých dětech zájem o „jeho dílo“ a zároveň je učí, 

jak důležitý je tento podnik nejen pro rodinu jako zdroj obživy, ale také pro 

ostatní zaměstnance. Jeho životní motto předávané svým potomkům je: 

„Chytrý člověk se učí na chybách, které udělali druzí.“  

V současné době jeho nejstarší syn a dcera již v podniku pracují. Je 

tomu tak od vystudování jejich středních škol. Jsou tedy do chodu podniku 

maximálně zapojeni, aby se naučili porozumět každému procesu, který 

v podniku probíhá. Nejstarší syn v podniku zastává již vedoucí funkci a od 

vystudování magisterského studia vysoké školy se stal vlastníkem 20% podílu 

rodinného podniku. 

Syn tedy již prošel všemi 3 fázemi. První fázi prošel, když nastoupil 

do podniku a plnil drobné úkoly pod dohledem otce a zkušených pracovníků. 



 

  

Druhá fáze nastala s funkcí vedoucího mycí linky, kdy přešel na složitější a 

náročnější úkoly s vyšší mírou odpovědnosti. Třetí fáze nastala v okamžiku, 

kdy se stal vlastníkem podílu rodinného podniku. Dnes tedy působí i jako 

zástupce majitele (otce) v jeho nepřítomnosti. 

Prostřední dcera také prošla první fází. Momentálně se nachází se fázi 

druhé, kde působí jako dispečer autobusové dopravy a zároveň je zapojena do 

interních záležitostí v rodinném podniku. Její míra odpovědnosti tedy stoupá a 

je vystavovaná stále složitějším úkolům. Nejmladší třetí dcera v rodinném 

podniku zatím nepracuje, tedy neprochází z žádné z uvedených fází. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Současný většinový majitel a zároveň zakladatel podniku však zatím 

neuvažuje o odchodu z podniku. To může vést vzhledem ke vztahu otec a syn 

k velkým problémům a neshodám. Jak už to u rodinných podniků bývá, tyto 

pracovní problémy se nadále přenášejí do rodinného kruhu a není jednoduché 

rozlišit práci a rodinu. Tyto problémy mohou však nastat i v případě, kdy 

zakladatel společnosti odejde a společnost povedou sourozenci společně.  

Pokud však jeden či dva ze sourozenců se rozhodne nepokračovat 

v rodinném podnikání a bude se věnovat jiným činnostem, bude potřeba 

vyřešit otázku náležité kompenzace.  

Z tohoto pohledu má tedy ještě rodinný podnik nejistý osud. Pokud se 

bude vyvíjet pozitivním směrem, a to že se sourozenci vždy rozumně 

domluví, může podnik nadále fungovat a vyvíjet se dál (ať už se bude jednat o 

společné vedení, či náležité kompenzaci nezúčastněným). K pozitivnímu 

kroku budeme považovat i budoucí odchod zakladatele z rodinného podniku 

do zaslouženého důchodu. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (8) 
Název 

příkladu 

Následnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Kamila Kokešová 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

K3 – INSTALMONT, s.r.o., společnost s ručením omezeným 

 

Předmět činnosti: 

Práce v oboru voda-topení-plyn 

Železářství 

Ubytovací služby 

 

Počet zaměstnanců: 

10 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Problematika řešení nástupnictví 

Plán 

realizace 

Otázka nástupnictví se v podniku řeší už 2 roky. Firma má 3 

spoluvlastníky se stejným podílem (otec, syn a synovec). Každý spoluvlastník 

má přesně vymezenou pravomoc. V současné době otec zvažuje přerozdělení 

vlastního podílu mezi syna a synovce. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (řeší obavu z možných rozbrojů ve firmě) 

 na ekonomiku (v případě „špatného“ rozdělení podílu, se může jedna či 

druhá strana cítit poškozená a mohlo by poté dojít k vnitřním bojům) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Otázka následnictví se v této společnosti řeší už asi dva roky. Podnikatel 

Otec však zatím neměl potřebu vzdávat se svého dílu firmy a pro podnikatele 

Syna s podnikatelem Synovcem bylo těžké se otevřeně bavit o budoucnosti 

firmy. Za prvé měli pocit, že je nemorální zbavit otce podílu, další záležitost 

bránící vyřešení této otázky byl strach z možných rozbrojů v rodině. 

Pravdou je, že za otce přebrali během posledních dvou let veškerou 

odpovědnost za vedení firmy, za zabezpečení zakázek. Ale vědomí, že se na 

rozvoji firmy otec podílel stejnou měrou, ne-li větší, bránilo dalším 

společníkům v touto problematikou vůbec začínat. 

Zlomovou situaci přinesla nešťastná událost. Velmi blízký obchodní 

partner a po letech spolupráce také kamarád otce, náhle přišel o život 

v důsledku nešťastné události. Tento obchodní partner měl rovněž rodinnou 

firmu. Na vedení se podílel on, zeď a syn. Jednalo se o firmu o celkovém počtu 

přibližně 100 zaměstnanců. Tento majitel bohužel neměl vyřešenou otázku 

následnictví a po jeho smrti začaly silné rozbroje mezi zetěm a synem. Každý 

z nich měl pocit, že právě on je ten, kdo má převzít sto procent vedení firmy. 

Rozbroje bohužel začaly ještě před pohřbem jejich otce. 



 

  

Tato situace přiměla podnikatele Otce začít se zabývat předáním firmy. 

Pokud by totiž měl být podíl firmy řešen v dědickém řízení, část firmy by podle 

zákona připadla jeho dalším dvěma dětem, které se však na rozvoji firmy nijak 

nepodílely a o firmu nejevily žádný zájem. Otec si je vědom toho, že pokud by 

se takto stalo, zcela určitě by to vedlo k velkým rodinným rozepřím a 

v konečném důsledku také k totálnímu rozpadu firmy. 

Majitelé firmy K3INSTALMONT, s.r.o. v současné době nemusí řešit 

otázku toho, kdo bude následovníkem. Z historie společnosti toto zcela jasně 

vyplývá. 

Podnikatel Otec je postaven před zcela jiný problém. A to jakým 

způsobem rozdělit svůj podíl ve firmě. V současné době hovořili vlastníci 

pouze o těchto dvou možnostech převedení podílu podnikatele Otce: 

Dát celý svůj podíl Synovi. 

Rozdělit svůj podíl stejným dílem mezi Syna a Synovce. 

První z těchto možností je pro nezainteresované strany zcela logické. Je 

přece zcela normální, že otec převádí svůj podíl firmy na svého syna, která se 

podílel nezaložení firmy a na jejím rozvoji. Syn tedy dostane celý otcův podíl a 

stane se vlastníkem 2/3 firmy, Synovci zůstane podíl 1/3 firmy. V tomto 

případě se může cítit synovec ošizen. 

Nicméně druhá možnost je spravedlivější a také jednoznačně 

morálnější. Na založení firmy se podíleli všichni tři majitelé téměř stejnou 

měrou, od začátku museli společně čelit problémům, společně budovali dobré 

jméno firmy a stejným dílem přispěli k jejímu rozvoji. Je tedy pochopitelné, že 

by při ukončení činnosti jednoho z majitelů měl být rozdělen jeho podíl firmy 

spravedlivě na dvě části tak, aby se nikdo z následovníků nemusel cítit 

poškozen a nemotivován. Podnikatel Syn a Synovec by tak měli každý ½ 

firmy. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Doporučením pro tuto společnost je zvážení třetí možnosti. A to 

rozdělní podílu podnikatele Otce mezi Syna a Synovce v poměru 55 % podílu 

pro Syna a 45 % pro Synovce. Zajistí tím svému synovi většinový podíl ve 

firmě a synovec se nemusí cítit poškozen. 

O této možnosti vlastníci zatím nehovořili. Po rozebrání této možnosti 

s podnikatelem Otcem si myslím, že se vydají touto cestou. 

Podnikateli Otci se líbí myšlenka, že spravedlivě rozdělí svůj podíl 

firmy s ohledem na rodinné vztahy. Nepoškodí tak svého syna a zajistí mu 

většinová podíl, což ve vztahu otec – syn je naprostou samozřejmostí. Na 

druhou stranu nebude poškozen ani podnikatel Synovec, kterému bude předána 

velká část podílu podnikatele Otce a nemusí se cítit poškozen. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (9) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Tomáš Lacina 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Easy Logistik, s.r.o., společnost s ručením omezeným, (podnikatel 

Lacina) 

STAVEBNI CENTRUM Group s.r.o., společnost s ručením omezeným, 

(podnikatel Šefl) 

 

Předmět činnosti: 

(Easy Logistik, s.r.o.) – logistika 

(STAVEBNI CENTRUM Group s.r.o.) – nabídka technologie, stroje a 

výrobky pro stavby a stavební průmysl; prodej a pronájem pažení, bednění a 

malé mechanizace. 

 

Počet zaměstnanců: 

(Easy Logistik, s.r.o.) – 38 

(STAVEBNI CENTRUM Group s.r.o.) - 30 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Nalézt řešení otázky nástupnictví. 

Plán 

realizace 

Synové obou majitelů firem začali pracovat ve firmách hned po studiích, 

jako řádoví zaměstnanci, aby se seznámili s chodem společnosti. Oba majitelé 

firem předpokládají, že synové budou pokračovat ve vedení jejich podniku. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (synové již pracují ve firmách a podílí se na vedení 

společnosti, vytvářejí si vlastní portfolio zákazníků) 

 na ekonomiku (podniky se snaží ustát současnou situaci na trhu, aby 

měli co předat svým potomkům) 

Jádro 

práce: 

(podstata, 

náplň) 

 Pro lepší orientaci byl proveden následující rozhovor, který byl mezi 

tazatelem, majitelem společnosti Easy Logistik, s.r.o. a majitelem společnosti 

STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o.. Má přispět k porovnání jednotlivých 

mikro a mezoprostředí. 

 

1. Jaký byl motiv vašeho podnikání? 

EL: Samostatnost. Mít volné ruce a možnost si sám určit, jak bude 

nakládáno s volným kapitálem, kam bude investován a s jakou mírou rizika. 

Nemám nic proti obživě ze zaměstnání, ale tak jak jednomu vyhovuje tohle a 

druhému něco jiného, tak jsem zastáncem podnikání. Samozřejmě to sebou 

nese rizika a první tři roky nebyli žádný med. Na druhou stranu kdo nic 

neriskuje, nic nezíská. I když musím podotknout, že míra rizika byl hlavní 



parametr, který se zvažoval. 

SC: Víte, rád jsem chtěl vytvořit života schopnou firmu, kterou bych 

v budoucnu předal synovi. Na začátku mi šlo hlavně o to, abych podnikání 

rozjel s co nejmenším přispěním cizího kapitálu. Firmu jsem založil v roce 

1998, kdy situace ve stavebnictví byla naprosto odlišná, a šance na úspěch 

byly značné. Dnes bych tento projekt asi zvažoval jinak. 

 

2. Myslel jste při zakládání na to, že byste předal firmu další 

generaci? 

EL: Jednoznačně. V logistice má naše rodina již dlouhou tradici. 

Kdyby si syn vybral jiné zaměření, určitě bych mu nebránil. Na druhou 

stranu neznám kluka, kterému by se auta nelíbila. Před „Sametovou 

revolucí“ jsem působil u ČSAD na těžké dopravě. Syna jsem občas sebou 

bral do garáží, ať se podívá na techniku a vůbec na prostředí kolem těžké 

dopravy. To jste měl vidět, jak se mu tam líbilo. 

 

SC: Ano, myslel. Naše rodina má ke stavebnictví dlouhodobě blízko 

a určitě bych byl rád, kdyby se syn ujal firemního kormidla po mém 

odchodu do důchodu. Je mi jasné, že kdyby se to událo v dnešní době, asi 

bych mu neměl za zlé, kdyby s firmou naložil jinak, než jak bych to udělal 

já. Má přece jenom jiný pohled na svět, nové nápady a možnosti. Mým 

cílem je v dnešní době přečkat tuto bouřlivou dobu tak, aby měl syn co 

nejlepší podmínky pro start jeho podnikání. 

 

3. Nezvolil byste s odstupem času raději zaměstnanecký poměr? 

EL: Se zaměstnaneckým poměrem mám dobré zkušenosti, ale není to 

přeci jen můj šálek čaje. Mám raději volné ruce v rozhodování a přeci 

jenom tady buduji něco, co můžu v budoucnu předat další generaci. 

  

SC: Asi ne, podnikáme sice s obtížemi, ale kdo si může v dnešní době 

vískat. Lidé v zaměstnání mají strach o svou práci bez možnosti nějak 

výrazně ovlivnit fakt, zdali práci udrží. Tady přece jenom si noty určuji sám 

a případně si popel na hlavu můžu taky sypat jenom sám. 

 

4. Jak dlouho již pracuje Váš syn u firmy? 

EL: Od samého začátku, rok 2005. 

 

SC: Začal hned po studiích. To znamená od roku 2002. 

 

5. Myslíte si, že je připraven v současné době převzít firmu? 

EL: V současné době se již podílí na vedení společnosti. Zná klíčové 

procesy a uvědomuje si rizika a nástrahy podnikání. Takže ano. 

 

SC: Jak již jsem se zmínil, syna jsem zaměstnal hned po ukončení 

studií. Ve firmě se orientuje, ostatní zaměstnanci ho berou a respektují. Má 

ode mě ve své činnosti naprostou volnost, i když ho v určitých krocích ještě 

trochu hlídám. Myslím si, že je schopen převzít firmu. 

 

6. Odráží se Vaše rodinné klima na chodu firmy? 

EL: Určitě ano, vychází to ze samé podstaty rodinné firmy. Nutno 



ale dodat, že jsme v historii zatím žádné vážnější rozpory neřešili. 

SC: Tak to je snad samozřejmé. Se synem vycházím dobře a ve firmě 

má volnost. 

 

7. Plánoval jste nástupnictví ve firmě? 

EL: Je těžké v dnešní době plánovat nástupnictví, když ani nevíte, 

s jakým výsledkem hospodaření ukončíte rok. Samozřejmě budu rád, když 

syn po mě převezme pomyslné žezlo, na druhou stranu jsme firma o 

padesáti lidech a moji prioritou je zajistit těmto mým zaměstnancům práci a 

peníze na výplatu. Syn mi v tom vydatně pomáhá a některé oblasti řízení, 

jako jsou silniční, námořní a letecká doprava spadají do jeho kompetencí. 

 

SC: Na to Vám asi neodpovím. U nás je situace dosti složitá, myslím 

tím ve stavebnictví. Pokud se situace v dohledné době nezlepší, těžko 

usuzovat, co bude dále. Určitě budu rád, když veškerý můj čas a píle 

věnovaná této firmě nepřijde vniveč. 

 

8. Myslíte si, že je Vás syn dostatečně proaktivní? 

EL: Je snaživý a snaha se mu nelze upřít. V procesu podnikání se již 

zcela orientuje, pracuje se současnými klienty + si vytváří další, vlastní 

portfolio klientů. Domnívám se, že to vzal za správný konec a je jen na něm, 

kam to až dotáhne. 

 

SC: Ano, myslím si, že ano. Má na starosti vztahy s jednotlivými 

pracovníky, ti ho respektují a dostávají k vypracování jednotlivá výběrová 

řízení. 

 

9. Jak byste rozčlenili počet klientů dle Paterovy analýzy ABC? 

a. A = 5 % (EL), 25 % (SC) 

b. B = 35 % (EL), 50 % (SC) 

c. C = 60 % (EL), 15 % (SC) 

 

10. Jaká je přibližná procentuální možnost přechodu mezi jednotlivými 

úrovněmi z celkového objemu odběratelů? 

a. Noví odběratelé: 75 % (EL), 20 % (SC) 

b. C do B = 20 % (EL), 5 % (SC) 

c. B do A = 5 % (EL), 5 % (SC) 

 

11. Jakým způsobem probíhá zjišťování zákaznických potřeb, osobní 

schůzka, telefon, internet? 

EL: Na základě pravidelných osobních schůzek, kdy je každý klient 

navštíven alespoň jednou do kvartálu. Případně telefonickým kontaktem 

s klientem, kdy je klient dotázán, na případné nové projekty či přepravní 

relace. 

 

SC: V podstatě se čeká na vnější impuls, který je skrz telefon nebo 

osobní kontakt. Je to dáno tím, že stávající prioritní klienti jsou již o našich 

kvalitách přesvědčeni a líbí se jim naše cenová politika. 

 

 



12. Jak často probíhá výše uvedený proces? 

EL: Telefonický kontakt probíhá nahodile, dle aktuální situace. 

Osobní schůzky jsou prováděny tak, aby alespoň jednou do třech měsíců byl 

klient navštíven a dotázán na spokojenost či nové projekty. 

 

SC: Nelze určit. Vycházíme z potřeb klienta. 

 

13. Jakým způsobem je řízena akviziční činnost ve vztahu k novým 

klientům? 

EL: Tento proces se provádí 2x týdně systematickým provoláváním 

nových firem s cílem zajistit si osobní schůzku ve spolčenosti potenciálního 

odběratele. Dle možností a úspěšnosti se dá hovořit o 7 až 12 schůzkách za 

týden. 

 

SC: Tuto činnost jsem předal synovi. Řeší ji prostřednictvím 

osobních schůzek a doporučení. Abychom si rozuměli, dneska nikdo ve 

stavebnictví nikomu nic nedaruje. Co si sami neurveme, jako kdybychom 

neměli. 

 

14. Jak lze hodnotit náročnost získání nového klienta? 

a. velmi lehké =  

b. lehké =  

c. obtížné = X (EL), X (SC) 

d. velmi obtížné =  

 

15. Jakým způsobem probíhá samovolné kontaktování nových klientů? 

a. internet = X (EL) 

b. telefon = X (EL), X (SC) 

c. osobní kontakt = X (SC) 

 

16. Jak hodnotíte dosavadní odběratelské vztahy? 

EL: Z dosavadního průběhu podnikání a s přihlédnutím k aktuální 

hospodářské situaci v České republice lze tyto vztahy hodnotit jako dobré. 

S dosavadními odběrateli je udržován pravidelný kontakt a akviziční 

činnosti jsou taky v pohybu. Naše firma je firmou tzv. „dětských krůčků“. 

Nikam zvlášť se nehrneme a sázíme na jistotu. Samozřejmě nespíme na 

vavřínech a je nám jasné, že co si sami neuděláme, to nemáme. V současné 

době jsme zaměřeni na udržení si toho, co máme s možností jistého rozvoje 

s nízkou mírou rizika. 

 

SC: Hodnotíme je dobře, není to výborné ani špatné. Je to dobré. 

Současná situace nás nutí se neustále zlepšovat a bojovat o každou zakázku. 

Dnešní doba je tak vrtošivá, že si nemůžeme dovolit větších přehmatů nebo 

nedodělat dílo – zakázku. Je nám více než jasné, že boom, který byl ve 

stavebnictví, je už dávno pryč. Současná atmosféra přeje rychlým a 

agresivním společnostem. V budoucnu rád bych firmu předal synovi a 

dělám vše pro to, aby firma do té doby byla kapitálově silná se stabilním 

týmem pracovníků. To je můj cíl. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 



  

Z provedených rozhovorů lze vyčíst, e v případě společnosti Easy 

Logistik, s.r.o. lze očekávat, a to i přes nepřízeň hospodářských vlivů, určitý 

vzestup.  Vzhledem ke skutečnosti, že vnitřní procesy jsou sledovány, je zde 

výrazná orientace na zákazníka, která je ovšem systematicky prováděna a 

sledována a probíhá aktivní vyhledávání nových klientů. 

V případě společnosti STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. taková 

dobrá predikce není. Společnost působí strnulým dojmem se zajetými procesy, 

které doposud fungují. Orientace na klienta je sice výrazná, ale neprobíhá 

s nimi žádná aktivní komunikace ve smyslu zjišťování jejich potřeb, vytváření 

si budoucího předpokladu získání zakázek atd. V současné době nelze 

jednoznačně určit, zda společnost je vhodná pro předání další generaci anebo by 

bylo vhodnější získat kvalifikovaného manažera, který by nastolil v procesech 

řád. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (10) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Barbora Liďaková 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Betonáže Liďák, OSVČ 

 

Předmět činnosti: 

Stavebnictví (Betonáže Liďák) 

Pohostinská činnost (restaurace Samčanka) 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Zvážit možnosti následnictví ve firmě. 

Plán 

realizace 

Starší syn pracuje v podniku jako řádový zaměstnanec. Mladší syn, 

vyučen v jiném oboru, si zakládá svůj podnik (pohostinství), za finanční 

pomoci svého otce, jemuž odvádí peníze za pronájem restaurace. Nejmladší 

dcera se na podnikání nijak nepodílí, ale užívá z něj finanční prostředky. 

Vlastník plánuje odejít do 3 let do důchodu. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (vlastník považuje za kvalitní a správná rozhodnutí, pouze ta 

svá; konflikty mezi otcem a synem) 

 na ekonomiku (v případě neustálých konfliktů hrozí odchod syna 

z podniku) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Rodina Liďákových žije ve Starých Hamrech v podhůří Beskyd. Otec 

Jaroslav pracoval v jako lesní dělník matka Anna jako kuchařka v učňovském 

středisku. Po svatbě se jim postupně narodily děti, nejstarší Jaroslav, Radovan, 

Kateřina. Otec pracoval stále jako lesní dělník, neustále chtěl realizovat své 

nápady a osamostatnit se, ale tehdejší režim mu to nedovoloval. První 

příležitost změnit své zaměstnání měl po sametové revoluci v roce 1989, kdy 

dostal od svého kamaráda nabídku pracovat na výstavbách rodinných domů a 

průmyslových staveb v Německu. Začínal zde na stavbách s pomocnými 

pracemi, postupně se dostával i na vyšší funkce, odměnou mu byl nejen 

několika násobně vyšší plat ale i poznání nových technologií a postupů v 

oblasti stavebnictví. Po sedmi letech práce v Německu se otec vrací zpět do 

České republiky a jeho sen o podnikání, může konečně mít díky získanému 

kapitálu a demokracii konkrétnější podobu. Firma má ze startu účetní a 7 

dělníků v čele s jejich vedoucím technikem. V roce 1999 se syn Jaroslav vrací 

z vojny a začíná pracovat jako zástupce vedoucího technika v podniku. Je 

veden jako řádový zaměstnanec. Syn Radovan odchází po vyučení do Prahy a 



sbírá praxi a zkušenosti ve svém oboru v několika restauracích. Firma 

Betonáže Liďák získává další a další zakázky a rodina si začíná vést velmi 

dobře. Je to zejména i díky zaměstnancům, kteří pracují nad povolené normy, a 

zvládání 24 hodinových směn se stává téměř rutinou. Syn Jaroslav jako 

vedoucí technik je pracovně nasazen stejně jako ostatní zaměstnanci, a pod 

jeho vedením se úspěšně předávají zakázky jako obchodní dům Flora v Praze, 

Sazka Arena, Čez Arena a jiné. Díky velkým příjmům využívá otec nabídku ke 

koupi restaurace v místní vesnici.  Restaurace je ve velice špatném stavu, proto 

provádí hned na počátku nákladnou rekonstrukci. A po půl roce otevírá slušně 

vypadající podnik. Nabízí jej synovi Radovanovi, který je vyučen v oboru a 

Radovan se vrací z Prahy, a začíná podnikat v otcově restauraci, podmínkou je 

odvádět otci nájem. Nájem je srovnatelný s výší nájmu restaurací ve městech. 

Kateřina je tzv. benjamínkem rodiny, užívá si situace, že se rodině dobře daří a 

že už u rodičů bydlí sama, začíná studovat konzervatoř herectví. Po jejíž 

zakončení získává angažmá ve Zlíně, kde v současné době také žije se svou 

rodinou. V současné době, syn Radovan stále podniká v otcově restauraci 

Samčanka, s přítelkyní má dvě děti a žijí v čerstvě koupeném domě ve Starých 

Hamrech. Syn Jaroslav stále pracuje jako řádový zaměstnanec u svého otce ve 

firmě, žije s manželkou a synem ve Starých Hamrech, kde staví rodinný dům. 

Otec plánuje odejít do tří let do důchodu a vybízí se otázka, jakým způsobem 

mohou jeho potomci v podnikání pokračovat? A jaké jsou možnosti 

následnictví v tomto případě? 

 

Vztah otce a synů 

Pozorováním a dotazováním jsem se snažila zanalyzovat vztah otce a 

syna v zaměstnaneckém poměru právě v tomto případě. Syn Jaroslav, jak 

potvrdili i ostatní zaměstnanci firmy není jakkoli oproti ostatním zvýhodňován. 

Ba naopak je první kdo odnese ať už oprávněnou kritiku nebo výtky. Stejné 

pravidlo v tomto případě platí i co se týče platových podmínek. Otec má v 

tomto případě sám na sebe až nekritický pohled a za kvalitní a jedině možná 

považuje pouze svá rozhodnutí. Nikdy si není ochoten připustit chybu. Syn 

Jaroslav po tolika letech již přišel na způsob jak je možné s otcem vycházet. 

Ten ho však za to dnes označuje jako neprůbojného. Neuvědomuje si, že si ho 

pouze vypracoval k obrazu svému. Přibližně před pěti lety syn Jaroslav 

uvažoval, že z podniku odejde, byl k tomu donucen díky svému špatnému 

psychickému stavu, kdy nezvládal pracovat pod svým otcem s takovouto 

povahou. Nakonec ale odchod přehodnotil, měl strach z otcovy reakce, z toho, 

že bude obviněn ze zrady rodiny, největší motivací pro něj bylo, že jednou se 

dočká toho, že jednou bude v podniku sám pokračovat. 

 Syn Radovan, je na to o poznání lépe, přestože platí nájem, který 

je v určitých měsících v roce až neúnosný, má oproti svému bratrovi volnou 

ruku ve své práci. Několikrát se snažil s otcem licitovat o snížení nájmu, ale 

neúspěšně. Motivací pro něj je, že oproti řádovému zaměstnanci může mít v 

letních měsících několika násobně větší výdělky, a je sám sobě pánem, 

bohužel, díky vysokému nájmu je omezen do restaurace investovat vlastním 

kapitálem a inovovat své služby. S bratrem Jaroslavem mají dobrý vztah, 

navzájem jsou ochotni si být oporou v různých životních situacích. 

 

Vztah otce a dcery 

V tomto případě si dcera, bohužel, táhne syndrom rozmazleného dítěte, 



 

  

která si už z dřívějších dob zvykla na pohodlný život rentiérky. Přesto, že v 

současné době má svou rodinu, domácnost i poměrně slušný příjem, otec jim 

hradí zásadní roční náklady, koupi auta, dovolené, provoz auta, částečné 

rekonstrukce domácnosti. Právě toto vidím jako zásadní problém při plánování 

následnictví v tomto případě. Nepředpokládám, že by měla zájem se podílet na 

rozvoji podniku, nebo v něm pracovat, ale od dětství je zvyklá využívat z něj 

finanční prostředky. Vztah bratrů vůči ní je velmi rezervovaný, ale ani jeden z 

nich neměl odvahu tuto situaci začít řešit. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Kdo bude následníkem? 

Firma Betonáže Liďák – co se týče této firmy, nejvhodnějším 

kandidátem na převzetí podniku je syn Jaroslav, má k tomu jak odpovídající 

vzdělání, tak mnohaleté zkušenosti z praxe podniku. Nedostatkem je, že nemá 

tolik známostí a kontaktů jako jeho otec. 

Restaurace Samčanka -  logicky nejvhodnější by bylo vedení 

restaurace synem Radovanem, který by nadále podnikal ve svém oboru, bez 

nutnosti platit nájem. 

Při dotazování, oba bratři potvrdili, že by jim toto rozdělení podniků 

vyhovovalo. Oba by mohli podnikat ve svých oborech a mít prostor začít 

opravdu pracovat na růstu svých podniků bez vedení otce. 

Zásadní otázkou je, jak do následnictví zapojit sestru? 

Návrh řešení této situace je domluva všech tři sourozenců na pravidelné 

rentě. Úskalí však mohou nastat při domluvě na její výši, protože setra je 

zvyklá doposud z financí firmy hradit téměř veškeré životní náklady a rozmary. 

Další možnou variantou, je její jednorázové finanční vyrovnání ze strany otce i 

obou bratrů. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (11) 
Název 

příkladu 

Problém nástupnictví v rodinné firmě 

Autor 

(autoři) 

Bc. Radek Loun 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Kominictví Fiala, OSVČ, věk 41 let (Jaroslav Fiala ml.), 38 let (Petr 

Fiala) 

 

Předmět činnosti: 

Kominické služby 

Měření vypouštěných látek ve spalinách malých zdrojů znečištění 

ovzduší 

 

Počet zaměstnanců: 

Bez zaměstnanců 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Porozumět problematice nástupnictví v rodinných firmách a zamyslet 

se nad možnostmi pokračování konkrétní rodinné firmy. 

Plán 

realizace 

Starší syn nenalezl uplatnění ve svém oboru, tak se rozhodl přistoupit 

k podnikání svého otce. Mladší syn chtěl být odmalička kominíkem, a proto 

se vyučil v tomto oboru a spolupracuje se svým otcem a bratrem. Otec 

přenechal vedení firmy staršímu synovi a mladší syn se stará o zakázky, které 

dříve zajišťoval jeho bratr. Vzhledem k věku obou bratrů se naskýtá otázka 

převzetí podniku další generací. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (s rostoucím věkem synů se přibližuje otázka předání 

podniku další generaci) 

 na ekonomiku (pokud bratři nenaleznou řešení situace s předáním 

živnosti, tak po jejich odchodu hrozí ukončení této činnosti natrvalo) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Po revoluci, v roce 1989, byl pan Jaroslav Fiala starší prvním 

kominíkem v republice, který začal v tomto oboru podnikat. 

Pan Jaroslav  Fiala  mladší,  o  jehož  podnikání  a  záměrech  bude  

především  tato seminární práce,  je  nejstarší  syn  pana  Jaroslava  Fialy  

staršího.  Vystudoval střední  školu zemědělskou v Olomouci,  poté  musel  

narukovat  na  vojnu.  Mezitím proběhla sametová revoluce a jeho otec začal 

sám podnikat. Protože v zemědělském oboru nemohl pan Fiala najít 

uplatnění, rozhodl se  pro  absolvování  rekvalifikačního  kominického  kurzu  

také  v Odrách. Kurz se konal jednou týdně po dobu půl roku a po jeho 

absolvování obdržel pan Fiala výuční list.  V roce 1993 si  zařídil  

živnostenské  oprávnění  v kominictví  a  začal  podnikat  spolu  se svým 

otcem a mladším bratrem. 



Rozhovor s panem Jaroslavem Fialou ml. 

Pane Fialo, jak k tomu přišlo,  že  jste  začal  podnikat  v 

kominictví,  přestože  máte maturitní zkoušku v úplně jiném oboru? 

Vlastně to napadlo mého otce. Po maturitě jsem okamžitě nastoupil na 

rok a půl na vojnu. Během doby, co jsem byl ve službě, proběhla sametová 

revoluce a otec začal podnikat v oboru. Po návratu z vojny jsem dlouho 

nemohl najít práci a otec mi nabídl možnost pracovat s ním a s bratrem, který 

mezitím absolvoval kominické učiliště.  Musel jsem si napřed  udělat dálkově 

půlroční kurz. 

 

Jak se k tomu stavěl váš  bratr,  že  po  půl  roce  dálkového  

studia  budete  mít  stejný výuční list jako on a budete oba pracovat v 

otcově firmě? 

Bráchovi to nevadilo, alespoň to na sobě nedal znát.  On na tom byl 

lépe než já, na rozdíl ode mě měl ve škole spoustu praxe.  V podstatě jsem se 

praxi učil  až  s otcem na komíně. 

 

Měli jste za ty roky ve firmě mezi sebou nějaký velký konflikt? 

Občas tam něco zaskřípalo, ale na žádný velký konflikt si 

nevzpomínám. Ze začátku jsme se s bráchou hodně hádali o lépe placené 

zakázky, obzvláště když byly ve stejný čas, tak kdo kam pojede. Postupem 

času jsme si ale vybudovali každý svou stálou klientelu. 

 

Práce kominíka je rizikové povolání. Měl jste už nějaký vážný 

pracovní úraz? 

Ano, asi  měsíc  po  tom,  co  jsem  zrušil  velmi  drahé  úrazové  

připojištění. Pracuji bez  jištění,  protože  je  to  rychlejší.  Spadl jsem  z  

komína  a  zlomil  si  vřetenní  kost v místě krčku. O pár měsíců později jsem 

se skutálel ze střechy a přetrhal si ramenní vazy. Jinak naštěstí nic 

vážnějšího. 

 

Podle staré tradice, když vidíte kominíka, máte se chytnout za 

knoflík a přát si něco. Stává se, že by se lidé kolem vás chytali za 

knoflíky? 

Nestává se  mi  to,  myslím  si,  že  lidé  už  na  tuto  tradici  

zapomněli,  protože  dnes  už kominík  nechodí  po  ulici,  ale  jezdí  autem,  

které  nese  logo  firmy  a  kontakty,  takže  nikomu nepřijde divné, když z 

takového auta vystoupí kominík. Přesto ale náš černý stejnokroj s bílou 

čepičkou občas budí pozornost, především u malých dětí. 

 

Máte pevnou pracovní dobu? 

Nemám. Dříve se o administrativu staral otec a my jsme s bratrem 

jezdili po klientech, takže  jsem  přibližně  věděl,  jak  dlouhý  bude  můj  

pracovní  den,  protože  zakázky  byly naplánované dopředu.  Teď se  ale  o  

všechno  starám  sám,  když  zrovna  nejsem  u  klientů, pracuji na 

administrativě, často dlouho do noci, i o víkendech. 

 

Když přejdeme k otázce nástupnictví, byl to složitý proces – 

přebírání firmy po otci? 

Vlastně to pořád trvá. Není to jednoduché, zahrnuje to spoustu 



papírování, i když je spousta věcí v počítači.  

 

Dovedete si představit,  že  za  pár  desítek  let  budete  takhle  

předávat  firmu  svým následníkům? Už jste přemýšlel, kdo by to mohl 

být? 

Nedovedu si to představit, ještě jsem o tom moc nepřemýšlel. Vždycky 

jsem si myslel, že nejjednodušší bude převést celou firmu na bráchu, než 

půjdu do důchodu, ale vzhledem ke složitosti celého procesu to asi nebude 

ideální řešení, když půjde do důchodu jen pár let po mně. 

 

A co vaši potomci? Nechtěl byste, aby převzali rodinný podnik? 

Vzhledem k tomu, že mám dvě dcery, tak si nedělám moc velké naděje.  

Obě jsou velice hudebně nadané,  od  malička  navštěvují  hudební  a  taneční  

kroužky,  hrají  na  klavír, cembalo, flétnu, ta starší se teď bude učit na 

kytaru. Studuje první ročník střední pedagogické školy a chtěla by být 

učitelkou ve školce. Mladší dcera navštěvuje první stupeň základní školy a 

ještě neví, co by chtěla dělat. Nicméně, ve škole ji velice baví matematika, 

takže by možná mohla převzít  firmu,  starat  se  o  administrativu  a  

zaměstnávat  kominíky.  Myslím  si  ale,  že lepší  by  bylo,  kdyby  firmu  

převzal  podnikatel  v mém oboru.  Na větší  počet  zaměstnanců nemáme 

dostatek klientů. 

 

A co někdo jiný z rodiny? Nebo následníci vašeho bratra? 

Brácha má také dvě dcery. Ale máme ještě mladší sestru, která má 

syna a dceru. Mirek je o půl roku mladší než moje starší dcera, je mu 

necelých patnáct let. Chodí do osmé třídy základní školy a musím říct, že na 

další dlouhé studium určitě není. Osmou třídu totiž musí opakovat. Za rok si 

bude vybírat učiliště, zatím nemá jasno, co by chtěl dělat. To je dobrý nápad,  

zkusím  mu  navrhnout  nově  otevřenou  kominickou  školu  v Chomoutově,  

kdyby  se nemohl sám rozhodnout ve volbě povolání. Poslední možností, která 

se nabízí, je předat firmu budoucím zeťům nebo třeba nějakému synovi od 

známých. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Práce popisuje problematiku nástupnictví ve firmách a to konkrétně ve 

firmě Kominictví fiala. Z rozhovoru s panem Jaroslavem Fialou ml. 

Vyplynulo, že touto otázkou se doposud nezabýval, jelikož jeho děti jsou 

ještě relativně malé. K tomu navíc má dvě dcery, které se prozatím ubírají 

jinou cestou. Proto v této práci byla snaha o nalezení jiných možností, které 

by pan Fiala mohl využít. 

První možností by bylo převést všechny klienty na svého bratra Petra. 

Ten je však jen o 3 roky mladší a proto by otázku následnictví musel řešit za 

krátko on. Druhou možností by byl synovec Mirek, který prozatím končí 

základní školu a rozhoduje se, co dál po škole. Další možnost je počkat a 

předat firmu potenciálnímu zeti (pokud by to byl kominík a měl o to zájem). 

Poslední možností, jak zachovat firmu, by bylo předat ji nějakému 

absolventovi kominické školy, který by projevil zájem. Samozřejmě by to 

nemohl být kdokoli, ale pokud by to byl například syn nějakého známého 

pana Fialy, dalo by se o této možnosti uvažovat. 



 

 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (12) 
Název příkladu Připravenost rodinných podnikatelů v ČR na řešení procesů 

spojených s předáváním podniku další generaci 

Autor (autoři) Mgr. Petr Nenička, Mgr. Ivana Neničková, Bc. Michal Nenička 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

PROLAN a.s., akciová společnost 

 

Předmět činnosti: 

Obchod, dodávky v oblasti trakčního vedení: porcelánové 

izolátory, plastové izolátory, trolejové dráty z elektrolytické mědi, slitin 

mědi a stříbra a z vodivého bronzu, měděná a bronzová lana, lana AlFe, 

FeZn, nerezová lana, trakční armatury, děliče, odpojovače aj. 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Analýza procesů (legislativní, ekonomické, sociální) spojené 

s předáváním podniku další generaci nebo rodinným příslušníkům stejné 

generace. 

Plán realizace Vlastníci obou podniků nechávají prostor svým dětem, aby se 

samy rozhodly, zdali budou chtít přistoupit k podnikání či nikoli. 

Očekávané dopady 

 
 na subjekt (je potřeba se rozhodnout, ke kterému z podnikajících 

rodičů dítě – nástupce – přistoupí) 

 na ekonomiku (zavedená firma, která má potenciál růstu – ať už 

podnikání otce, či matky) 

Jádro práce: 

(podstata, náplň) 

Typickým znakem rodinného podnikání je předání firmy další 

generaci. Úspěšnost rodinného podniku totiž není měřena jen aktuálními 

ekonomickými výsledky, ale také schopností přežít generaci zakladatelů, 

a zachovat tak kontinuitu. Proces mezigeneračního předání je však 

zároveň jedním z nejkritičtějších momentů života rodinných firem – a 

jen málokterá ho zvládne ve zdraví přežít. 

 

Petr: Petr podniká od r. 1993, kdy se svým společníkem založil 

firmu, která prošla v průběhu času mnohými změnami a transformacemi. 

Z původní  

s. r. o., se firma změnila na a. s. a je v současné době spravována 

zakládajícími akcionáři, kteří se přímo podílejí na řízení společnosti a 

obchodní činnosti. Petr je ženatý a má 2 děti (Michala a Simonu). 

Petr je příznivě nakloněn tomu, aby syn a popřípadě později i 

dcera, vstoupili do podnikání a podíleli se na dalším rozvoji firmy. 



 

Pozitivně vnímá i současné postřehy a názory syna Michala, který 

studuje právo a již nyní se občas zapojuje do diskusí s otcem. Někdy má 

syn výhrady k určitým problémům či řešením firmy a v budoucnu by se 

mohl věnovat otázkám řešení právních vztahů ve firmě, obchodním 

smlouvám a dalším oblastem. 

Ivana: V průběhu času uvažovala také o vstupu do podnikání do 

firmy manžela, ale z různých důvodů tato úvaha nebyla zatím naplněna. 

Nyní podniká v obchodní činnosti a poradenství v oblasti zdravého 

životního stylu. V současné době rozvíjí své podnikání ve větší míře, a 

to tak, že koupila a rekonstruuje komerční objekt, ve kterém bude 

provozovat další činnosti jako nestátní zdravotní zařízení, které se bude 

zabývat alternativní medicínou, dále poradenství pro ženy a galerijní 

činnost. 

 

Michal: Syn Michal studuje VŠ a postupně uvažuje, zda by bylo 

vhodné pokračovat v šlépějích rodičů, tedy otce, či spolupracovat při 

podnikání matky. Třetí variantou by bylo vlastní podnikání. Michal má 

zájem, stát se společníkem firmy a spolupracovat s otcem. Po 

dostudování vysoké školy by se mohl stát platným členem podnikání v 

rodinné firmě. Co se týká odpovědnosti a podmínek k podnikání, těm 

odpovídá jak věkově, tak i pracuje na kvalifikačním dosažení všech 

potřebných předpokladů. 

 

Simona: Dcera zatím věkově neodpovídá podmínkám pro 

zahájení podnikatelské činnosti, má 14 let, ale v budoucnu je třeba s ní 

počítat. Otázkou je stejně jako u syna, zda by chtěla vstoupit do 

podnikání otce či matky. Lze ale předpokládat, že k matčinu typu 

podnikání by zřejmě měla blíže. Další možností ale také může být to, že 

nebude o podnikání vůbec jevit zájem. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Pro rodinné podniky je typické, že nepodnikají za účelem 

okamžitého zisku, ale snaží se investovat do budoucnosti, s vyššími 

zisky pro budoucí generace. Rodinné podnikání má mnoho kladů - 

funguje zde větší pospolitost členů rodiny, velkou roli hrají neformální 

vazby, a to vše vytváří silnou firemní kulturu. Firma je často vnímána 

jako rodinná hodnota, kterou stojí za to rozvíjet, rodinné firmy proto 

mohou spoléhat na velké podnikatelské nasazení svých zakladatelů. 

 

Seminární práce poukázala na vztahy, které je třeba brát na 

vědomí při úvahách o předání podniku další generaci nebo rodinným 

příslušníkům stejné generace. V tomto procesu budou hrát významnou 

roli osobní vztahy, které by se daly ještě podrobněji rozebrat. Z pohledů 

podnikatele – Petr – lze konstatovat, že je připraven předat podnik další 

generaci – svým dětem a vidí tento krok jako velice přínosný především 

z hlediska budoucnosti. Může být nápomocen následníkům se svými 

dosavadními znalostmi a zkušenostmi a ve stáří vidí jistotu, že o něho 

bude postaráno. 



 

 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (13) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Tomáš Pekárek 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Na základě žádosti sledovaného subjektu nebylo uvedeno, akciová 

společnost 

 

Předmět činnosti: 

Engineering v oblasti těžké vzduchotechniky. 

Zajišťuje projekční činnosti, konstrukční činnosti a dodávky látkových 

filtrů a elektrostatických odlučovačů, včetně montáže, uvedení do provozu a 

následného servisu. 

 

Počet zaměstnanců: 

33 

 

Obrat: 

250 – 300 milionů korun 

Cíl práce  Cílem je zjistit, zda je následnictví nejvhodnější formou nástupnické 

strategie nebo vlastník zvolí jinou cestu nástupnictví než prodej společnosti. 

Plán 

realizace 

Majitel společnosti chce otázku nástupnictví vyřešit v horizontu 

jednoho roku. Společnost chce předat svému synovi, který o ni jevil zájem. 

Brigádně vypomáhal již během studia. V současné době se ovšem od záměru 

převzít firmu odklonil, vzhledem ke změně jeho zájmu (studium práv). 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (podnikatel musí řešit otázku nástupnictví ve firmě, když syn 

již odmítl firmu převzít) 

 na ekonomiku (největší konkurent podal nabídku na realizaci fúze) 

Jádro 

práce: 

(podstata, 

náplň) 

Prvotní sběr dat byl proveden formou rozhovoru. Ten byl proveden 

s majitelem firmy a jeho účelem byl sběr základních dat týkajících se vybrané 

firmy. Téma rozhovoru bylo zaměřeno na následující oblasti: identita firmy, 

rodinní příslušníci, zaměstnanci, zákazníci, konkurenti, zdroj příjmů. 

 

Téma 1: Plánování nástupnictví 

1. Máte představu, zda a kdy chcete opustit firmu? 

Chtěl bych samozřejmě pracovat ve firmě co nejdéle bez ohledu na 

odchod do důchodu, pokud mi to samozřejmě zdravotní stav dovolí. Avšak 

nechtěl bych se tam držet za každou cenu a stát se pro ni nadbytečný. 

Doufám, že tento stav včas poznám a uznám za vhodné odejít. Chci tím říct, 

že hranice důchodového věku pro mě není nijak zavazující. 

 



2. Jak chcete s firmou naložit v okamžiku Vašeho odchodu? Chcete ji 

ponechat v rodině? 

To byl od začátku můj záměr. Budoval jsem společnost, aby ji 

převzal a řídil můj syn. Syn projevoval o společnost zájem, což můj záměr 

rovněž posílilo. 

3. Je tento Vámi vybraný následník – Váš syn - o Vašem záměru 

informován? Souhlasí všichni zainteresovaní rodinní příslušníci s 

tímto Vaším rozhodnutím? 

Ano, se synem jsem tuto možnost diskutoval. Ostatní členové rodiny, 

tedy manželka a dcera, s tímto záměrem souhlasily. 

 

4. Je Váš syn seznámen s chodem a řízením firmy? 

Částečně, ve firmě absolvoval prázdninové brigády během jeho 

studia na gymnáziu a snažil jsem se, aby se seznámil se všemi činnostmi, 

které naše společnost v rámci našeho podnikání realizuje a zajišťuje.  

Nicméně syn se rozhodl ubírat se jiným směrem, zamýšlenou variantu 

studia strojní fakulty ČVUT Praha přehodnotil a rozhodl se pro studium 

práv. 

 

5. Znáte důvody synova rozhodnutí věnovat se jinému oboru, než 

který zamýšlel studovat? 

Ano. Probírali jsme to poměrně důkladně. Syn chtěl být jako táta, 

vlastnit společnost a uvědomoval si i materiální, resp. finanční výhody, 

které podnikání přináší, tedy že naše rodina je finančně nezávislá. 

Postupem času si ale začal uvědomovat daň, kterou za to platím. Tedy 

časové vytížení, stres, to, že nejsem schopen trávit s rodinou tolik času jako 

tátové, kteří jsou zaměstnáni a mají ve tři hodiny „padla“. Že když jedeme 

na hory, stále mi zvoní telefon, musím rozhodovat a řídit firmu i z dovolené. 

Zároveň mu začalo vadit, že naše město je poměrně malé, každý každého 

zná a on by raději preferoval více anonymity. Bratr mé manželky je právník 

a syn se rozhodl pro studia práv s tím, že po studiích by chtěl zůstat v 

Praze. 

 

6. Zklamalo vás toto synovo rozhodnutí, které se liší od původního 

záměru? 

Musím upřímně přiznat, že trochu ano. Těšil jsem se na představu, 

že syn společnost převezme, já se stáhnu poněkud do ústraní a budu mu 

víceméně pouze radit a pomáhat. 

 

7. Zmínil jste se, že kromě syna máte také dceru. U ní jste o zapojení 

do vašeho podnikání a případném následnictví neuvažoval? 

To jsem neuvažoval ani na chvíli. Dcera bohužel absolutně nemá 

podnikatelské buňky... 

 

8. Dokážete si představit na místě Vámi vybraného následníka 

někoho jiného?  

Ne, to nedokážu. Předat společnost synovi byla jediná varianta, se 

kterou jsem uvažoval ve smyslu předat firmu někomu z rodiny. Mám ještě 

synovce, ale ten žije na druhé straně republiky a nikdo jiný nepřichází v 

úvahu. 



 

9. Předpokládám, že tedy máte připravené další varianty, jak s 

nástupnictvím naložíte?  Fúze firmy? Prodej firmy? Zrušení 

firmy? 

Touto otázkou jsem se pochopitelně musel zabývat. Zvažoval jsem i 

prodej, stáhnout se do ústraní, nic nedělat a věnovat se rodině. Jenže jsem 

trochu workoholik a nemohl bych je tak sedět doma a hledat si nějaké 

zabavení. Již několik let mě oslovují majitelé jedné velké místní firmy, pro 

kterou jsme konkurence. Letos přišli se zcela konkrétní nabídkou, která 

spočívá ve fúzi naší společnosti a s jednou jejich divizí. Já bych v nově 

vzniklé společnosti vykonával funkci generálního ředitele a byl bych rovněž 

v představenstvu. To bylo součástí jejich nabídky, protože jsem si chtěl 

nechat pravomoc rozhodovat o personálních otázkách, strategii společnosti 

a podobně. 

 

10. Říkáte to velmi zaníceně, tato varianta nástupnictví by vás těšila? 

Ano, v takto vytvořené společnosti by se rozšířily možnosti dodávat 

naše zařízení i do zemí, kam naše společnost svou velikostí nedosáhne. 

Musím říct, že možnost fúze vidím jako správnou, i z toho pohledu, že moji 

zaměstnanci mohou do nové společnosti přejít a neztratit práci. Pokud tedy 

budou chtít jít se mnou. Je to prostě pro mě velká výzva. 

 

Téma 2: Ekonomická stránka fungování firmy 

11. Je firma jediným zdrojem příjmu Vaší rodiny? 

Je to největší zdroj příjmů, ale ještě vlastním dvě další společnosti. 

Tyto společnosti mají ale jiný předmět podnikání a věnuji se jim jen 

okrajově, na řízení v nich mám dosazené lidi. 

 

12. Celosvětová hospodářská krize z roku 2008 a prohlubující se krize 

eurozóny mohou v příštích letech negativně ovlivnit hospodářský 

výsledek firmy. Myslíte si, že by tento fakt týkal i Vaší společnosti, 

nebo resp. i nové společnosti vzniklé fúzí? 

I přes krizi máme tržby okolo 250 milionů Kč ročně a neregistrovali 

jsme pokles. V nové společnosti by bylo reálné dosahovat tržeb v hodnotě 

přes miliardu korun. Ale možné riziko to je. 

 

Téma 3: Zaměstnanci, Zákazníci, Konkurence 

13. Jak byste zhodnotil své zaměstnance? 

Moji zaměstnanci ví, že nerad chválím, ale musím říct, že mám 

velmi schopné zaměstnance. Někteří z nich přišli do mé společnosti od 

našeho místního konkurenta, tedy společnosti, která mi nabídla zmíněnou 

fúzi. Znal jsem je tedy již dříve a zapadali do mé koncepce výběrové 

organizace. Máme také řadu absolventů, které jsme si již vychovali sami. 

Jsou technicky na špičce a jejich výkonnost je velmi vysoká.  

 

14. Jaké je portfolio vašich zákazníků? 

Orientujeme se především na stavební průmysl, tedy cementárny a 

vápenky nejen v ČR, ale i v zahraničí. V poslední době máme větší podíl 

zakázek v energetice pro ČEZ a Dalkii. Nechceme ale zapomenout ani na 

menší odběratele, kteří umožnili naší firmě růst v prvních letech existence. 



 

  

Spousta zákazníků se na nás obrací dnes automaticky. 

 

15. A co konkurence? 

Tak největším konkurentem je náš místní soupeř. Proto je i fúze 

logickým krokem, neboť jsou projekty, kde soutěžíme jen my. Zbytek 

konkurence je zahraniční a jejich síla se odvíjí od dané technologie, 

teritoria a podobně.   

 

Téma 4: Rodina 

16. Podporuje a chápe Vaše rodina Vaše podnikání? 

Ano, určitě. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Na základě rozhovoru s majitelem společnosti a následné SWOT 

analýzy bylo jednoznačně doporučena fúze se strategickým partnerem 

(místním konkurentem), který zajistí pracovní poměr stávajícím 

zaměstnancům, umožní majiteli dál pracovat v oboru a podílet se na řízení 

společnosti vzniklé fúzí. To vše za ekonomicky výhodných podmínek pro 

majitele společnosti. Nebyla potvrzena vstupní hypotéza 1, že následnictví je 

nejvhodnější formou nástupnické strategie. Naopak byla potvrzena hypotéza 2, 

že vlastník zvolí jinou cestu nástupnictví, než prodej společnosti. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (14) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Jiří Pindur 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Bezpečnostní agentura IBEX OSTRAVA, společnost s ručením 

omezeným, věk 54 let (Libor Pindur) 

 

Předmět činnosti: 

Ochrana osob a majetku, ostraha nejrůznějších typů staveb, budov i 

průmyslových areálů 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Vytyčit optimální cestu, která by vedla k převzetí rodinné firmy bez 

jakýchkoli konfliktů a firma tak mohla dál prosperovat i bez účasti zakladatele 

tohoto podniku. 

Plán 

realizace 

Podnikatel má dva syny, kteří brigádně vypomáhali ve firmě. 

V současné době oba pracují v Praze, ale začínají se zabývat myšlenkou 

převzetí společnosti. Vlastník proto uvažuje nad změnou právní formy svého 

podnikání (z OSVČ na s.r.o.) a zajistil tak možnost přistoupení synů jako 

společníků, aby se mohli s podnikem blíže seznámit. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (musí řešit otázku nástupnictví) 

 na ekonomiku (podnikatel převedl společnost na s. r. o., aby se mohli 

aktivně do podnikání zapojit i oba bratři) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

V současné situaci je ve vedení firmy otec rodiny, který stál u zrodu 

tohoto podniku v roce 1991. Jakožto majitel podniku se stará o veškerý chod 

firmy tak, aby firma využila svého potenciálu a pokračovala tak v budování 

značky a postavení na trhu. Otec má dva syny, kteří se ve firmě objevily jen 

na určitou dobu v podobě brigád a výpomocných prací, v současné době oba 

pracují v Praze. 

 

Starší syn, již pracuje na manažerské pozici a není úplně rozhodnut, 

zda by byl schopen momentálně převzít firmu a to z těchto důvodů: 

 V Praze již vlastní byt, kde momentálně bydlí se svou ženou. 

 Nechce se mu úplně opouštět tak lukrativní pracovní pozici, na které 

již pracuje. 

 Preferuje život a bydlení v Praze než v Ostravě. 

 



 

Často se však stává, že starší syn uvažuje o možnosti pozdějšího 

převzetí podniku a občas o tomto tématu hovoří se svým otcem. K těmto 

myšlenkám dospěl z těchto důvodů: 

 I když pracuje na manažerské pozici tak pořád si je vědom, že 

podnikáním je možné si vydělat obdobné, ne-li vetší peníze. 

 Po převzetí firmy by byl „sám svým pánem“ a svou práci by si 

organizoval dle svých potřeb. 

 Manželka inklinuje spíše k soužití v Ostravě, než v Praze. 

 Na aktuální pracovní pozici se začínají klást mnohem větší požadavky 

na výsledky než tomu bylo v předešlém období, platově však pracovní 

pozice zůstala beze změn. 

 Aktuální pracovní pozice již poskytla cenné informace a zkušenosti v 

oblasti obchodu a bussinesu, které jsou potřebné v podnikání. 

 

Mladší syn se již také přestěhoval do Prahy. Na rozdíl od staršího syna 

však má jednoduší pozici v rozhodování se o případném návratu do Ostravy, 

jelikož je oproti svému bratrovi na začátku své pracovní kariéry. Tudíž 

nemusí zvažovat, zda by bylo pro něj produktivní opustit relativně lukrativní 

pozici a převzít otcovu firmu, byť pracuje v totožné nadnárodní firmě, jako 

jeho starší bratr. 

Nevýhoda mladšího syna však spočívá v jeho věku. Jelikož je mladší 

jeho názory nemají takovou váhu při komunikaci mezi otcem a jeho starším 

bratrem. Na rozdíl od staršího bratra, postrádá manažerské schopnosti, tudíž 

počítá s tím, že by jeho starší bratr stál ve vedení firmy. S tím však mladší syn 

nemá problém, jelikož má se svým bratrem velmi dobrý bratrský vztah, 

vzájemný respekt a uznání. 

 

V současné době se otec rozhodl po dohodě s ostatními členy rodiny o 

přechod z fyzické osoby na společnost s ručeným omezeným, kde figurují 

jako společníci otec se svými syny. To vede ještě častěji ke konzultacím o 

budoucnosti firmy mezi otcem a jeho dvěma syny.  

 

Starší syn by byl schopen převzít firmu pouze v tom případě, kdyby 

měl zaručené od svého otce, že v jeho rozhodnutích o dalších krocích a 

změnách podniku mu nechá absolutní volnost a tyto podstatné kroky by tak 

mohl konzultovat se svým mladším bratrem jakožto dalším společníkem. K 

tomuto opodstatnění došel starší syn z tohoto důvodu, jelikož v určitých 

myšlenkách nesdílí stejný názor, jako jeho otec. Tudíž, domnívá se, že kdyby 

došlo k situaci, ve které by se jeho otec spolu s ním podílel na důležitých 

rozhodnutích o budoucnosti a směru podniku mohlo by dojít ke nesčetným 

konfliktů a ty by mohly pošramotit jejich vzájemný vztah jakožto otce a syna. 

Mladší syn je ochoten začít postupné předávání firmy. Jinak řečeno, na 

rozdíl od svého staršího bratra mu nedělá problém podnikat společně se svým 

otcem, který by mu tak postupně ukazoval podstaty této firmy a zároveň 

předával povinnosti týkající se jeho firmy.  

 

V tom vidí mladší syn také nejjednodušší cestu, která by vedla ke 

spokojenosti všech. Ta spočívá v tom, že by se začal angažovat do firmy 

svého otce a pomáhal mu tak v řízení a chodu podniku. Po určité době kdy by 



 

  

mladší syn nabyl veškeré podstatné znalosti a dovednosti, které jsou potřebné 

k vedení firmy, by přesvědčil a zároveň uklidnil svého otce sdílením stejných 

hodnot. To by vedlo k tomu, že otec by se začal zaobírat myšlenkami typu 

trávení důchodu se svou ženou a přenechal tak firmu svým synům.  

 

Volné místo po otci by zaplnil starší bratr, který přinese do firmy řadu 

zkušeností v oblasti obchodu a angažoval by se tak spolu s mladším bratrem 

do vývoje této firmy, zároveň se tak i vyhne potencionálním konfliktům v 

případě neshody názorů se svým otcem. Mladší syn však vidí nebezpečí ze 

strany manželky staršího bratra. Dle jeho názoru má často velký vliv v 

rozhodování staršího bratra. Jelikož již párkrát v minulosti došlo ke 

konfliktům mezi bratry právě kvůli manželky staršího bratra. Obává se tak 

mladší z bratrů, že postupem času můžou nastat neshody názorů v důsledku 

vlivu manželky na staršího bratra. To by mělo na podnik fatální následky, 

které by mohli vést až k prodeji firmy. 

Závěr Celkové zhodnocení 

 

Majitel firmy bude muset ve střednědobém časovém horizontu řešit 

budoucnost firmy. Bude se rozhodovat, zda svůj podnik prodá potencionálním 

zájemcům, kteří již v dnešní době projevují zájem o odkoupení firmy. Nebo 

zda přenechá svou firmu, kterou buduje již přes deset let svým synům, kteří 

tak budou pokračovat ve stopách svého otce. Druhé možnosti již napomohl 

fakt a to vstup synů do firmy prostřednictvím společníků při přechodu firmy 

z fyzické osoby na s.r.o. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví postupné 

předání podniku. Mladší syn by byl ochoten se vrátit zpět z Prahy a začít 

pracovat ve firmě svého otce a učit se tak potřebné dovednosti, které jsou 

potřebné k úspěšnému vedení firmy. Posléze by se do firmy začal interesovat 

také starší bratr, který již disponuje řadou zkušeností z obchodu a bussinesu a 

mohl by tak velkou mírou přispět k vyšší produkci podniku. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (15) 
Název 

příkladu 

Následnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Radana Staňková 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

HARYSERVIS, sdružení fyzických osob 

 

Předmět činnosti: 

Úklidové služby 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Cílem je zabývat se základními pravidly pro řízení rodinné firmy, 

výhodami a nevýhodami rodinných podniků, kdy je dobré začít přemýšlet nad 

výměnou a jak přistupovat k výměně generací. 

Plán 

realizace 

Syn začal pracovat v otcově podniku po ukončení střední školy. 

Aktivně se zapojuje na všech pracovních pozicích, kterými prošel. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (vlastník připravoval svého syna na možné převzetí již od 

dětství) 

 na ekonomiku (syn prochází všechny pracovní pozice, aby získal 

povědomí o celém chodu společnosti)  

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Typickým  znakem  rodinného  podnikání  je  předání  firmy  další  

generaci  (včasné vyřešení nástupnictví)  nejlépe  ještě  před  odchodem  

nejstarší  generace  na  zasloužený  odpočinek. Úspěšnost rodinného podniku 

totiž není měřena jen aktuálními ekonomickými výsledky, ale také schopností 

přežít generaci zakladatelů a zachovat tak kontinuitu. Proces mezigeneračního 

předání je  však  zároveň  jedním  z  nejkritičtějších  momentů  života  

rodinných  firem  a  jen málokterá to zvládne ve zdraví přežít. 

 

V tomto případě u zmiňované rodinné firmy  HARYSERVIS  je 

reálným nástupcem firmy SYN.  Pokud chce být SYN  novým  vůdcem  

rodinné  firmy  úspěšný,  musí  zvládnout  udržet  si původního ducha svých 

předchůdců (otce a matky) a zároveň posouvat firmu dále. Pokud má další 

generace již zmiňovaný SYN převzít prapor rodinného podnikání a úspěšně ho 

nést dál a posléze opět  předat  další  generaci,  musí  být  na  převzetí  

odpovědnosti  za  rodinný  podnik dostatečně připraven.  Pokud má být SYN 

nastupující generace  na vedení rodinného podniku skutečně důkladně  

připraven, je nutné, aby se dokonale orientoval  ve všech procesech, které se  v  

dané  společnosti  odehrávají.  Je nutné  vyhodnotit  jeho  silné  a  slabé  



 

  

stránky  a  na  těch slabých ještě zapracovat. Musí mít možnost vyzkoušet si, 

jaké to je mít odpovědnost za zisky firmy, a musí projít i celou řadou dalších 

zkoušek s měřitelnými výstupy, ve kterých bude mít možnost prokázat  svou  

výkonnost  a  své  schopnosti.  Následnictví  by  mělo  být  upraveno takovým 

způsobem, aby i v nepředvídaných případech vše probíhalo hladce.  Proces 

předání firmy tak vyžaduje důkladnou přípravu firmy i budoucích 

následovníků. Podmínkou je, aby firma prosperovala a aby se o ni děti (SYN) 

zajímaly.  

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Dle zjištěných informací, je SYN majitelů společnosti reálným 

nástupcem rodinné firmy  HARYSERVIS.  Syn po úspěšném ukončení 

středoškolského vzdělání je zaměstnancem firmy a je velice aktivní ve všech 

pracovních pozicích od samého začátku jeho zaměstnaneckého procesu.  

Rodiče ho  k ničemu nenutí,  je  aktivní  sám  a  seznamuje  se  jak s vnitřním,  

tak  i  vnějším  okolím  firmy.  Prošel si  doslova  od  piky  a  i  nadále  

pokračuje  a seznamuje  se  s dalšími  profesními  růsty  této  firmy.  Například  

prošel  a  vyzkoušel  si  pozice uklízeče kanceláří, mytí výloh prodejen, oken v 

budovách, halách,  úklid půdních a sklepních prostorů,  úklid  po  malování,  

čištění  bazénů,  ruční  mytí  automobilů  včetně  čištění  interiérů, čištění 

koberců, čalouněného nábytku, speciálním čištění a ošetřením podlah.  Za 

několik roků povýšil na prodejce sanitární techniky, pozici dispečera a nyní je 

funkci obchodního zástupce. Je jisté, že má před sebou ještě i  mnoho 

pracovních  pozic,  se kterými se musí blíže seznámit za účelem budoucího 

úspěšného převzetí celé rodinné firmy, kterou založili jeho rodiče. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (16) 
Název 

příkladu 

Následnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Jarmila Tomanová 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Na základě žádosti sledovaného subjektu nebylo uvedeno, OSVČ 

(stolárna), společnost s ručením omezeným (stavební projekce) 

 

Předmět činnosti: 

Stolárna 

Stavební projekce 

 

Počet zaměstnanců: 

17 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Cílem je, na základě zjištěných a provedených analýz, vyhodnotit 

potenciál firemního nástupnictví z hlediska rodinných nástupců, s důrazem na 

strategické rozhodování o následnictví v rodinné firmě. 

 

Plán 

realizace 

Vlastník se otázkou nástupnictví nechce v současné době zabývat. Může 

s tím souviset skutečnost, že jeho děti již pracují ve firmách na vedoucích 

pozicích. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (nemá žádného potenciálního nástupce) 

 na ekonomiku (neřešením otázky nástupnictví hrozí zánik společnosti) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Současný majitel rodinné firmy pán Vladimír získal firmu zpět na 

základě restitučního zákona v roce 1990, kdy podnik zdědily jeho babička a 

maminka a pán Vladimír truhlářskou dílnu začal provozovat. I když pán 

Vladimír má ještě dvě sestry, nástupnictví rodinné firmy padlo na něj. 

Truhlářství provozuje jako fyzická osoba od 15. 2. 1991. 

 

Při vrácení stolárny zpět do soukromého vlastnictví přešli i dva 

zaměstnanci, kteří v té době v truhlárně pracovali. Výroba v té době byla 

rovněž specializovaná na výrobu oken a dveří, postupně se firma rozvíjela a 

vyráběla nábytek na zakázku z lamina i z masivu. Později byla další investice 

vložena do výstavby sušičky dřeva. V současné době ve stolárně pracuje sedm 

stolařů a manželka pána Vladimíra, která ve firmě pracuje jako spolupracující, 

zpracovává návrhy, cenové nabídky a administrativu provozu stolárny.  

Výběr pracovníků do stolárny si zabezpečoval prostřednictvím 

spolupráce středního odborného učiliště, kde byl přítomen také u závěrečných 



 

  

zkoušek. V jeho stolárně učni vykonávali praxi. Bohužel v dnešní době zájem o 

toto řemeslo značně poklesl.  V minulém roce vykonávali zkoušku tři stolaři, 

jeden zkoušku nezvládl, druhý se věnuje jiné profesi, třetí pracuje ve stolárně 

Českém Těšíně. Pro firmu to byla výhoda vychovat si přímo stolaře podle 

svých představ a požadavků. 

Nezávislé na chod stolárny, kdy pán Vladimír byl propuštěn z VOKD  v 

roce 1992 si založil živnost na projekci. V roce 2005 pán Vladimír stavební 

inženýr a projektant založil projekční kancelář, jejíž zaměření se později 

rozšířilo o inženýrskou činnost a realizaci staveb s vlastní stavební skupinou. 

Pán Vladimír založil stavební projekci jako s.r.o. z důvodů vstupů do 

veřejných zakázek a subdodavatelů, finančního zabezpečení.   

I když hodnota stolárny a vlastní majetek pana Vladimíra se nachází v 

desítkách milionů, není  rozhodnutý, že by stolárnu převedl na společnost s 

ručením omezeným. 

V současné době je pokles zakázek, jde o zakázky, které jsou spíše 

nahodilé než plánované, někdy je to až chaotické, připustil pán Vladimír. Ve 

stavebnictví se orientují se na památkové budovy, získávají veřejné zakázky a 

zaměřují se více na opravy, než novou výstavbu domů. Prostřednictvím 

získaných zakázek v oblasti stavebnictví si tak pán Vladimír zajišťuje i zakázky 

pro stolárnu. 

Velikost stolárny již současnosti nechce dále rozšiřovat, vzhledem k 

dnešní situaci na trhu. Kapacita týkající se počtu zaměstnanců a technologické 

vybavení firmy, která je na vysoké úrovni, plně dostačuje. Avšak zvažuje o 

rozšíření stavební projekce, ale problematiku vidí s výběrem kvalitních lidí. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Rodinný podnik je řízen jen panem Vladimírem, který je jediným 

majitelem a jednatelem rodinné firmy. Pán Vladimír má dvě dcery a jednoho 

syna, všichni vystudovali ekonomií a mají „lepší život“, řekl pán Vladimír, měl 

na mysli, že jsou zaměstnanci a ne podnikateli, kteří se musí starat o vše a v 

podstatě 24 hodin denně.  

Všechny tři děti pracují ve firmách na vedoucích pozicích a mimo 

region Moravskoslezského kraje, mají své vlastní rodiny a vybudované kariéry. 

Pán Vladimír se otázkou následnictví v rodinné firmě se nechce v 

současnosti vůbec zabývat. Jen okrajově připouští, že by následníkem mohl být 

syn. Brigádně často vypomáhal ve stolárně, takže s problematikou je více 

seznámen než jeho sestry, ale o možnosti nástupnictví v rodinné firmě se 

synem vůbec nehovořil. Syn nyní bydlí se svou rodinou v Praze, kde také 

pracuje a zpět se nechce vracet. Otázka následnictví zůstává otevřená. 



 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (17) 
Název 

příkladu 

Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor 

(autoři) 

Bc. Martin Zámostný 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Na základě žádosti sledovaného subjektu nebylo uvedeno 

 

Předmět činnosti: 

První příklad – obor zahradnictví 

Druhý příklad -  obor potravinářství 

Třetí příklad – oblast informačních technologii 

 

Počet zaměstnanců: 

Není uvedeno 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Představení příkladů rodinných firem a jejich řešení problematiky 

nástupnictví.  

Plán 

realizace 

Syn pracuje v podniku již od dob studií a jeví o rodinné podnikání 

zájem. V současné době se otec už nestará o vedení společnosti a tuto činnost 

přenechal svému synovi. 

Očekávané 

dopady 

 

 na subjekt (podnikatel dokázal probudit zájem ve svých dětech o 

podnikání) 

 na ekonomiku (syn se aktivně zapojuje do podnikání) 

Jádro práce: 

(podstata, 

náplň) 

Tři příklady rodinných firem a jejich řešení problematiky 

nástupnictví. 

 

První případ 

Týká se malé rodinné firmy, podnikající v oboru zahradnictví. 

Majitelé, manželé se v polovině 90. let vrhli na podnikání. Začali na své 

zahradě pěstovat stromky a další plodiny, a co nedokázali vypěstovat, tak to 

dováželi. Postupem času přikoupili pozemky a rozšířili pěstovaný sortiment.  

Jejich syn a dcera studovali.  Syn architekturu a dcera obchod.  Ve 

volných chvílích a o prázdninách musely děti rodičům pomáhat. Rodiče je 

zasvěcovali do jednotlivých úskalí jejich podnikání. Dá se říci, že denně 

viděli, co rodiče musejí obětovat, aby firma prosperovala a uživila je. Po 

studiích se syn rozhodl pracovat v rodinné firmě a začal dělat architektonické 

návrhy zahrad pro jejich zákazníky a otec se staral o odborný zahradnický 

dohled nad návrhem a realizací. Měli to tak nějak rozdělené, syn navrhl 

zahradu a otec se zaměstnanci zařídili realizaci. Syn je moc šikovný a 

neustále pracuje na zlepšování a kvalitě služeb a stará se, aby firma nabízela 



zákazníkům kompletní portfolio.  Otec se o vedení firmy v této době už moc 

nestará a jen dohlíží na kvalitu vykonané práce. Od dcery se čekalo, že bude 

pomáhat rozšiřovat obchodní aktivity firmy. Jenže to se nestalo a ona se 

odstěhovala do Prahy, kde se provdala a našla si dobře placené zaměstnání. O 

práci v zahradnictví nechce už ani slyšet.  

V tomto případě si myslím, že generační obměna proběhla bez 

problémů.  Rodiče od prvopočátku  vychovávali  děti  k tomu,  že  alespoň  

jeden  z nich bude muset v rodinné firmě pokračovat.  Zasvěcovali je  do  

problémů  v podnikání  a  snažili  se  v nich rozvíjet vztah k podnikání a 

hlavně k předmětu jejich podnikání - zahradnictví. Je zřejmé, že měli do jisté 

míry štěstí, že syn si vybral architekturu zahrad a nezačal projektovat 

například silnice nebo mosty, ale asi to byl důsledek  cílevědomé  výchovy  

rodičů. Dcery jdou  většinou  za  hlasem svého srdce a často následují svého 

partnera. 

 

Druhý případ 

Jako  další  příklad  bych  uvedl  jinou  rodinnou  firmu,  která  se  

taktéž  od  90. let věnuje podnikání v potravinářství. Po nějakém čase firma 

dodávala výrobky do všech okolních států. Otec firmu vybudoval sám bez 

dalších společníků, jak se říká na zelené louce.  

Mají jedinou  dceru,  která  se  o  vedení  firmy  hodně  zajímala,  dost  

času  trávila  s otcem ve firmě a při studiu na střední škole pravidelně 

vypomáhala na různých odděleních ve firmě. Firmě se dařilo a tak si rodiče 

mohli dovolit jejich jedinou dceru poslat na studia VŠ do zahraničí.  Prý, aby  

měla  kvalitní  základ  pro  vedení  rozrůstající  se  mezinárodní firmy.  Dcera 

studovala nejdříve zahraniční obchod, pak se rozhodla ještě vzdělání rozšířit 

o práva, jenže jaksi ne už obchodní právo jak by si přál její otec, ale právo 

unijní. Po studiích získala stáž a následně lukrativní místo v Bruselu.  Rodiče 

to  zprvu  brali  jako  dobrý  základ  kariéry  jejich dcery, ale vzhledem k 

jejich  blížícímu  se  důchodovému  věku,  by  byli  rádi,  kdyby  se  vrátila 

zpět do Čech a začala se plně věnovat problematice vedení jejich rodinné 

firmy.  

Bohužel dcera se zamilovala a provdala se za cizince a zpět do Česka 

se společně nechystají. Otec nakonec firmu spojil s konkurencí a nyní je jen 

akcionář a vzhledem k pokročilému věku se již na řízení  nově  vzniklé  firmy  

nepodílí.  Není z této  situace  nadšený,  ale  je  rád,  že  to nenarušilo  vztahy  

s dcerou,  kterou  jezdí  často  navštěvovat  a tráví  tam  hodně  času s 

vnoučaty. 

Na tomto příkladu je vidět, že i když se rodiče snaží, nemusí být 

výsledek vždy podle jejich představ. Dceru sice  od útlého  věku  zasvěcovali 

do  podnikání  jejich firmy, ale pak snad to odloučení na při studiích VŠ nebo 

chuť něco dokázat sama, dala vzniknout situaci, že dcera dala přednost 

kariéře v zahraničí než v pokračování budování rodinné firmy. 

 

Třetí případ 

Další příklad se týká rodinné firmy podnikající v IT. Firmu založila a 

řídí paní majitelka a její manžel se staral o vyřizování některých obchodních 

záležitostí. Firma rostla a rostla a práce bylo čím dál víc a na rodinu paní 

majitelce moc času nezbývalo. Majitelé mají dva  syny,  o  které  se  více  

měně  starala  babička  a  občas  teta. Do  firmy občas docházeli, ale neměl na 



 

  

ně nikdo moc času a tak si tam převážnou dobu jen hráli.  

Byli to hodní kluci, ve škole neměli problémy a dobře se učili. 

Dokončili bez problému střední i vysokou školu.  V průběhu studií začali 

pomáhat  ve  firmě,  hlavně  v administrativě.  Po studiích se do firmy vrátili 

a stali se asistenty jejich maminky.  Starší dělal i obchodního ředitele. Zprvu 

to vypadalo idylicky, ale postupem času vznikaly mezi nimi rozpory a 

problémy.  Hlavním důvodem byla velmi temperamentní povaha paní 

majitelky a maminky v jedné osobě. Kluci raději postupně z firmy odešli a 

nechali se zaměstnat u velkých IT firem v Praze.  

Bohužel paní majitelka nejen nezvládla oddělit práci a rodinu. Dá se 

říci, že pracovala pořád. Firmě se velmi dařilo, ale čím lépe se dařilo firmě, 

tím hůř to vypadalo doma. Manžel paní majitelky se po nějakém čase raději 

začal věnovat stavbě jejich rodinného domu než práci ve firmě.  Bohužel po 

pár dalších letech jejich vztah skončil. Paní majitelka manžela z firmy 

vyplatila.  

Firma se neustále rozrůstá, ale po návratu do rodinné firmy a do 

vedení a spolupráce s paní majitelkou se ani  jednomu  synovi  nechce.  Před  

pár  lety, se firma spojila s jednou menší konkurenční firmou, díky čemuž 

rozšířila své služby, ale hlavně došlo k rozdělení pravomocív rozhodování. 

Paní majitelka má sice hlavní slovo, ale už musí brát ohled na další 

akcionáře.  

Sama nyní začíná přemýšlet, co bude dál a jak s firmou a s jejím 

podílem naložit. Začíná se více věnovat synům a vnoučatům a občas se s ní 

stane i babička. 

Tento příběh ještě nekončí, možná se paní majitelce podaří přesvědčit 

některého ze synů, ale spíše bych  to  viděl  na  vnuka,  kterého  by  mohla  

společně  s rodiči připravit  na  místo  jejího nástupce. Sama si asi 

představovala budoucnost firmy jinak, ale v rodinných firmách je těžké 

oddělit rodinu a práci. Hlavně je pro některé osobnosti těžké komunikovat ve 

dvou rovinách pracovní a osobní a nezatahovat problémy z firmy do 

osobního života a opačně. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 

 

Záměrně bylo uvedeno několik rozdílných příkladů z oblasti 

rodinných podniků a firem. Každý je trochu jiný, ale ve svém důsledku vždy 

záleží, kdy se problematika nástupnictví  začne  řešit,  jak  se  daří  

podnikatelům  oddělit  práci  od  osobního života a jak své děti dokáží 

motivovat k práci pro rodinnou firmu. Myslím, že bych mohl říci, že snazší je 

to v malých rodinných firmách než ve velkých společnostech. A taky ve 

firmách, kde  není  mnoho  majitelů,  protože  tak  jako  v běžném životě,  má  

každý  na  danou problematiku jiný názor a mnohdy je velkým problémem 

najít takový kompromis, který by vyhovoval všem. 



 

 

Výzkumný úkol 

Analýza vývoje a stavu malého a středního podnikání v ČR a SR – 

komparace výsledků a perspektiv rozvoje 
 

Dobrý příklad z oblasti rodinného podnikání (18) 
Název příkladu Problematika nástupnictví v rodinných firmách 

Autor (autoři) Bc. Marcela Žaludová (Mrocková) 

Subjekt Název subjektu a jeho právní forma: 

Na základě žádosti sledovaného subjektu nebylo uvedeno 

 

Předmět činnosti: 

Podnik A – stavební činnost 

Podnik B - kamionová přeprava 

Podnik C -  zemědělská farma 

 

Počet zaměstnanců: 

Podnik A – 8 stálých + 20 sezónních 

Podnik B -  23 stálých 

Podnik C -  8 stálých + 17 sezónních 

 

Obrat: 

Není uvedeno 

Cíl práce  Analýza obecné možnosti a připravenost majitelů rodinných firem 

provést změny ve vlastnických strukturách. 

Plán realizace Syn se aktivně začal podílet na podnikání svého otce už od dětství. 

Otec poctivě připravoval svého syna na převzetí podniku. 

Očekávané dopady 

 
 na subjekt (syn se aktivně účastní na podnikání) 

 na ekonomiku (otázka nástupnictví byla vyřešena už při vzniku 

podniku) 

Jádro práce: 

(podstata, náplň) 

Podnik A 

SWOT analýza podniku A 

Silné stránky 

 dobrá „značka“ podniku 

 dobré jméno u svých zákazníků a dodavatelů 

 dobrá organizace práce 

 mnoho kontaktů 

 spolehlivost 

 používání nových technologií  

 

Slabé stránky 

 velká konkurence v oboru 

 ubývající zakázky (krize – méně se staví, zatepluje, rekonstruuje) 

 nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 

 nedostatek času na odpočinek 

 



 

Příležitosti 

 získání nových zakázek 

 rozšíření působnosti firmy v rámci kraje 

 rozšíření sortimentu nabízených prací  

 

Ohrožení  

 nepřipravenost nástupce  

 zdražování vstupů 

 zvýšení DPH 

 změny v legislativě 

 nemoc majitele 
 

V současné době začíná majitel podniku A přemýšlet nad tím, co 

bude s jeho firmou, až bude chtít jít do penze. V tuto chvíli je mu 61 let, 

zatím ještě několik let plánuje být aktivním ve své firmě. 
 

Dnes ví, že se dcera rozhodně své kariéry lékařky nevzdá. 

Se synem se před několika lety dohodl, že jednou podnik 

převezme, ale syn se zatím nehodlá zapojit do rodinného podniku, protože 

má zajímavou práci v jiném oboru, která ho uspokojuje. V tuto chvíli syn 

neuvažuje o tom, že by se stal zaměstnancem otcovy firmy, ani že by ve 

stavebnictví podnikal. 
 

Podnik B 

SWOT analýza podniku B 

Silné stránky 

 dobré jméno 

 spolehlivost včasné přepravy 

 kvalitní vozový park 

 podnik není zadlužený 

 slušné vystupování řidičů 

 kontakty 

 

Slabé stránky 

 vazba jen na jednu firmu  

 velká konkurence v oboru 

 vysoká fluktuace řidičů 

 

Příležitosti 

 možnost přepravovat v rámci Evropské Unie 

 nabídka služeb jiným subjektům 

 

Ohrožení 

 nárůst cen vstupů 

 tlak ze strany zákazníků na snižování ceny za ujetý kilometr 

 rostoucí síla velkých logistických společností – mohou ovlivnit 

ceny směrem dolů 

 přibývající časté konflikty mezi rodinnými příslušníky a 

„nerodinnými“ ve firmě  



Problém nástupnictví je v této firmě řešen a vyřešen již téměř od 

počátku existence podniku. 

Již při studiu gymnázia (v době rozšíření podniku v roce 1996), 

začal syn pomáhat otci ve firmě s organizací přepravy, se spedicí a 

logistikou, jeho dalším studiem na vysoké škole bylo studium logistiky.  

Již tehdy v této rodinné firmě přemýšleli o tom, že bude potřeba 

mít vychovaného kvalifikovaného odborníka – nástupce. 

Již několik let se syn spolu se svým otcem účastní všech 

strategických rozhodnutí, všech jednání s odběrateli služeb, účastní se 

vyjednávání při uzavírání smluv a zajišťuje nové zakázky. 

V tuto chvíli je de facto připraven převzít vedení firmy. 
 

Podnik C 

SWOT analýza podniku C 

Silné stránky 

 kvalita produktů 

 stálí odběratelé produktů 

 dobré jméno 

 získávání zemědělských dotací 

 farma není zadlužená 

 vlastnictví nemovitostí, ve kterých farma sídlí 
 

Slabé stránky 

 nedostatek času na odpočinek 

 potřeba vše sám řídit a organizovat 

 absence dlouhodobých plánů 

 absence reklamy 
 

Příležitosti 

 možnost rozšíření produktů na výrobu kozích sýrů 

 rozšíření portfolia pěstovaných produktů 

 možnost vybudování stájí, rozšíření o chov koní a pronájem stájí k 

ustájení koní 

 možnost provádět zemědělské práce svými stroji na zakázku (orba, 

výmlat, sečení trávy)  

 možnost agroturistiky 
 

Ohrožení 

 zvyšování cen vstupů 

 tlak na snižování cen produktů 

 vliv krize na kupní sílu zákazníků bio produktů 

 nárůst krádeží zeleniny a ovoce rovnou z polí 

 nemoc majitele 
 

Nástupnictví v tomto podniku majitel zatím neřeší, všechna 

rozhodnutí dělá sám. Spolu s ním pracuje na farmě prostřední dcera jako 

účetní. Nejmladší dcera studuje veterinu a majitel předpokládá, že bude 

chtít pracovat v rodinném podniku. Nejstarší syn v rodinném podniku 

nepracuje a ani pracovat nechce – překážkou je u něj psychologická 

bariéra z dob začátku rodinné farmy, kdy musel všechen svůj volný čas 

investovat do práce na obnově statku a práci na farmě. Také má problém s 



komunikací s autoritativním otcem, který odlišné názory ostatních 

nepřipouští, není přístupný kompromisům. 

V tuto chvíli nemá majitel ani v jednom ze svých potomků 

vhodného nástupce – není zde komplexní připravenost – ani odborná, ani 

technologická, ani psychická. 

Závěr  

Celkové zhodnocení 
 

Jako nejzávažnější problém pro předání podniku další generaci ve 

stavební firmě vidím neřešení problému nástupnictví. Majitel je zatím v 

dobré fyzické a psychické kondici a doufá, že ještě několik let bude moci 

bez problémů vést svůj podnik. V tuto chvíli toto neřeší a ani o předání 

podniku nekomunikuje se svým synem – doufá, že když mu to syn slíbil, 

tak slovo dodrží. 

Panu majiteli jsem po analýze navrhla, aby začal postupně 

delegovat zodpovědnost a pravomoci na manažera zakázek, který se 

osvědčil. Manažer je v podniku již 6 let, majitel mu důvěřuje, je s ním i s 

jeho prací spokojen. Může si vychovat nástupce v něm, manažer může 

firmu po čase vést bez přítomnosti majitele. Tím vyřeší také nedostatek 

času na odpočinek a případnou nemoc. 

Také v budoucnosti může současný manažer po dohodě podnik od 

stávajícího majitele odkoupit, tzn., provedou variantu management buy-

out. Toto řešení by bylo nejvhodnější v případě, že syn majitele nebude 

mít zájem převzít podnik po otci. 

Na základě analýzy rodinného podniku B – kamionová přeprava 

jsem zjistila, že tato firma je již v současné době beze zbytku připravena 

na předání další generaci. Syn od mládí pracuje v rodinné firmě, zná do 

detailu chod celého podniku a navíc vystudoval obor, který je dnes 

důležitý obzvlášť pro podnikání v těchto přepravních službách. Při studiu 

získal důležité kontakty (spolužáci), které mu dnes pomáhají v dalším 

rozvoji podniku. Tato firma bude určitě patřit mezi ty, které přežijí svoji 

existenci i ve druhé generaci. 

Z mnou získaných poznatků vyplynulo, že majitel farmy je člověk, 

který veškerá důležitá rozhodnutí činí sám. Problém nástupnictví v 

rodinném podniku si nepřipouští, má představu, že bude pracovat a řídit 

farmu do posledního dne života. 

Když jsem ho seznámila s výsledky mé analýzy a se statistikami, 

které se týkají nástupnictví (jen 30% rodinných firem přežije druhou 

generaci), připustil, že by měl začít minimálně o tomto problému 

přemýšlet. Můj návrh, aby se pokusil vychovat si nástupce z řad 

některého z příbuzných, kteří u něj pracují, smetl ze stolu. Majitel stále 

doufá, že syn zmoudří a vrátí se na statek a bude ho spolu s veterinářkou 

Janou obhospodařovat - až jim ho předá. 

Zatím to však vypadá tak, že ani jeden z potomků nemá zájem 

podnikat dál v rodinné farmě. Syn Karel je vystudovaný ekonom, nyní 

daňový poradce  - vůbec se o chod farmy nezajímá, u něj je důvodem 

psychologická bariéra z počátku budování rodinného podniku. Prostřední 

dcera Olga chce být pouze zaměstnancem. A nejmladší dcera Jana studuje 

„veterinu“ a chce mít vlastní veterinární ambulanci. 



 


