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 Rodinné podniky v EU: 
 

- Rodinné podniky v EU tvoří 85 % všech soukromých firem.1 
- Rodinné podniky zajišťují 40-50 % všech pracovních míst v EU.2 
- 87 % majitelů rodinných firem tvrdí, že rozhodující faktor úspěchu je udržení kontroly nad podnikem.3 

- Největší podíl mezi rodinnými firmami mají mikropodniky a malé a střední podniky.4 
- Španělsko, Finsko, Itálie, Rumunsko mají ukotvenou přímou definici RF v zákoně.5 

- Maďarsko přijalo definici RF pro rodinné zemědělské podniky.6 

- Dánské právní předpisy podporují přijímání mladých lidí do rodinných podniků.7 
- V Rakousku zákony stanoví, že členové rodiny mohou v obchodech zavést pružnou otevírací dobu, a 

rodinné podniky jsou definovány8 regionálními právními předpisy týkajícími se zemědělství.9 
- Litevský Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, v němž stanovil, že za rodinný podnik se považuje podnik, jehož 

založení se váže na existující manželství.10 
- V Bulharsku a na Slovensku se spoluvlastnictví rodinného podniku zohledňuje u samostatné výdělečné 

činnost11.  
- Na Maltě probíhá práce na celosvětově prvním zákonu o rodinných podnicích (Family Business Act).12 
- Nizozemsko, Belgie a Polsko připravují na vládní úrovni tzv. balíček k předání podniku. 
- Francie, Finsko, Švédsko a Kypr podporují systematicky vzdělávání zástupců rodinných podniků.13 

 

Podíl rodinných firem v EU z pohledu počtu podnikatelů:14 
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