AMSP ČR zahájí 1. 3. 2020 příjem žádostí o registraci rodinných podniků

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku (dále jen
„Definice“), jejíž splnění bude od 1. 4. 2020 vyžadováno při poskytování zvýhodněných bankovních
produktů pro malé a střední podniky (rodinné obchodní korporace či rodinné živnosti) v rámci
programu GEN–záruka Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB).
Firma či OSVČ (rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost) budou muset prokázat soulad
s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro
registraci rodinných podniků složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB. Žádosti mohou být
podávány od 1. 3. 2020.
Žadatel podá žádost na AMSP ČR prostřednictvím datové schránky za použití elektronického formuláře
na webu AMSP ČR. V případě, že nemá datovou schránku zřízenu, zašle žádost poštou, a v tom případě
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.
Rodinná obchodní korporace uvede ve formuláři žádosti základní identifikační údaje (IČ, sídlo), údaje
o velikosti firmy dle počtu zaměstnanců údaje o počtu zaměstnanců a údaje pro ověření rodinných
vazeb a funkcí v rodinném podniku, které doloží např. rodnými listy, či oddacím listem (postačují
neověřené kopie).
Pozn.: Obchodní korporace sdružené v holdingu podávají každá svoji žádost samostatně, nelze žádat za celou
skupinu.

Fyzická osoba (OSVČ) uvede ve formuláři žádosti o registraci rodinné živnosti základní identifikační
údaje (IČ, sídlo), a údaje pro ověření rodinných vazeb a funkcí v rodinné živnosti, které doloží např.
rodnými listy či oddacím listem (postačují neověřené kopie), dále čestné prohlášení členů rodiny, kteří
se podílejí na podnikání (prací nebo majetkem), s ověřenými podpisy, případně přiloží další smluvní
ujednání u spolupracujících rodinných příslušníků.
Minimální požadavek Definice: Svojí prací anebo majetkem se podílejí na podnikání rodinné živnosti
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.
Při ověřování naplnění definice rodinného podniku je uplatňováno pravidlo splnění minimálních
požadavků. Jakmile je ověřovatelem úspěšně ověřen dostatečný počet rodinných vazeb a vztahů
k rodinnému podniku vyplývajících z definice rodinného podniku, je proces ověřování dokončen,
případné další vazby již nejsou ověřovány a v dalších vazbách se použije pouze čestné prohlášení
žadatele o registraci.
Žadatelé obou kategorií dále v žádosti uvedou, že souhlasí se zásadami stanovenými v Etickém kodexu
rodinného podniku a dále potvrdí, že se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů AMSP ČR
v souladu s platnými předpisy.
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Po schválení Výborem pro registraci bude žadateli vydáno Osvědčení prokazující, že splňuje požadavky
stanovené v Definici a rodinná obchodní korporace či rodinná živnost bude zapsána do Registru
rodinných podniků, vedeném na www.businessinfo.cz, s následujícími údaji:
Jméno firmy, IČ, obec, webová adresa. Na žádost žadatele mohou být zveřejněny další informace, jako
např. údaje o provozovnách s proklikem.
Platnost Osvědčení je 3 roky, poté je nutno jej obnovit. Registrovaná rodinná obchodní korporace
i rodinná živnost jsou povinny bez zbytečného odkladu informovat AMSP ČR o veškerých změnách,
které mají dopad na změnu statutu rodinného podniku.
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