
Je v tom  
Srdce
Marek rozumí technologiím po tátovi

Je v tom  
Tradice
Jirka a Jana připravují svůj zemědělský podnik na předání dětem

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  připravila projekt Registrace rodinných podniků České republiky, 
který umožní rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro 
malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Od 1.4.2020 mohou registrované 
rodinné podniky žádat o zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 
2015 až 2023.  Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad  
s požadavky Definice rodinného podniku prostřednictvím Registru rodinných podniků České republiky, vedeném AMSP 
ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze 
zástupců AMSP ČR, MPO, HK ČR a ČMZRB. Registrované rodinné podniky obdrží Osvědčení a právo používat oficiální 
značku “Rodinný Podnik, Česká Republika”. Žádosti o registraci mohou být podávány od 1. března 2020.

Seznam registrovaných rodinných podniků ČR je zveřejněn na www.businessinfo.cz
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Sourozenci Klára a Daniel jsou už třetí generací rodinného podniku

Otevíráme nové možnosti  
pro rodinné podniky a živnosti v ČR 

Je v tom  
Srdce
Marek rozumí technologiím po tátovi

Je v tom  
Tradice
Jirka a Jana připravují svůj zemědělský podnik na předání dětem

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  připravila projekt Registrace rodinných podniků České republiky, 
který umožní rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro 
malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Od 1.4.2020 mohou registrované 
rodinné podniky žádat o zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 
2015 až 2023.  Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad  
s požadavky Definice rodinného podniku prostřednictvím Registru rodinných podniků České republiky, vedeném AMSP 
ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze 
zástupců AMSP ČR, MPO, HK ČR a ČMZRB. Registrované rodinné podniky obdrží Osvědčení a právo používat oficiální 
značku “Rodinný Podnik, Česká Republika”. Žádosti o registraci mohou být podávány od 1. března 2020.
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Je v tom  
Láska
Lenka miluje květiny stejně jako její máma

Je v tom  
Budoucnost
Sourozenci Klára a Daniel jsou už třetí generací rodinného podniku

1) Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň 
jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu 
hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní 
korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu,  
a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její 
dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve 
prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem 
statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden 
z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři* nebo alespoň s jedním  
z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále 
osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný 
zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

* Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
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V případě, že budou 
investovat do svého dalšího 
rozvoje.

Český rodinný podnik je 
zárukou kvality a etiky 
podnikání.

Umožní vyhodnocovat 
nejenom ekonomické  
ukazatele, ale  
i optimalizovat podporu 
rozvoje rodinného  
podnikání. 

Registrované podniky 
budou vystupovat pod  
jednotným logem jak 
doma, tak ve světě a šířit 
pozitivní image o českých 
firmách.

Budou vypisovány výzvy 
určené výhradně pro 
rodinné podniky, případně 
budou bonifikovány při  
posuzování žádostí  
o veřejnou podporu.

Kvalita
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Výuka specifik rodinného 
podnikání na univerzitách 
podpoří mladou generaci 
na cestě k úspěchu.
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1) Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň 
jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu 
hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní 
korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu,  
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* Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
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Staňte se součástí podporované skupiny českých rodinných podniků.
Získejte celorepublikové logo Rodinný Podnik Česká Republika.
Staňte se registrovaným Rodinným Podnikem Česká Republika.

Registrujte svůj rodinný podnik na www.amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/



1) Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen 
členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové 
jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je 
členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny  
i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu,  
a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou 
nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které 
většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, 
pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce 
svěřenského fondu.

2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné 
rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo 
je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři* nebo 
alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery 
sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, 
která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

* Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů).
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V případě, že budete 
investovat do svého dalšího 
rozvoje.

Český rodinný podnik je 
zárukou kvality a etiky pod-
nikání. Účast na hodnocení 
v rámci Rady kvality ČR.

Získaná data vyhodnotí 
nejenom makroekonomické  
ukazatele. Přispějí  
k optimalizaci podpory 
rozvoje rodinného  
podnikání. 

Budete vystupovat pod  
jednotným logem jak 
doma, tak ve světě a šířit 
pozitivní image o českých 
rodinných podnicích.

Určené výhradně pro 
registrované rodinné 
podniky.

Výuku specifik rodinného 
podnikání na univerzitách, 
která podpoří mladou 
generaci na cestě  
k úspěchu a zvyšuje prestiž 
rodinného podnikání.

Podporováno univerzitami

České rodinné podniky se významně podílejí na úspěchu české ekonomiky. Jejich vývoj, investice,  
expanze na domácím i zahraničním trhu ovlivňuje zaměstnanost, obslužnost regionů, určuje  
prosperitu naší země. 

Otevíráme nové možnosti  
pro rodinné podniky a živnosti v ČR 

REGISTRACE ZDE

* Uvedené oblasti postupně rozvíjíme.

Tisk tohoto materiálu byl podpořen z finančních prostředků Rady kvality ČR.

* * 

* 


