REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ
Podmínky a postup při podání žádosti o registraci

V návaznosti na přijaté Usnesení vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019, kterým byla schválena
definice rodinného podniku (dále jen „Definice”), připravila Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Registrace rodinných podniků České
republiky, který umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím
a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé
a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.
(ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk
v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, a to od 1. 4. 2020 (ZDE).
Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (dále též jen „rodinný podnik”)
budou při podání žádosti o zvýhodněné bankovní produkty prokazovat soulad
s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků ČR,
vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Registraci rodinného
podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků (dále též
jen „Výbor”) složený ze zástupců ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), AMSP ČR,
Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a ČMZRB. Po schválení žádosti
o registraci Výborem pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků bude
žadateli vydáno OSVĚDČENÍ prokazující skutečnost, že žadatel (OSVČ, malá či střední
firma, ale rovněž velká firma) splňuje Definici rodinného podnikání, schválenou
usnesením vlády z 13. 5. 2019. Současně bude rodinná obchodní korporace či rodinná
živnost
zapsána
do
Registru
rodinných
podniků
ČR,
zveřejněném
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.
Osvědčení neprokazuje splnění dalších požadavků či ukazatelů, které musí splnit
žadatel o záruku či úvěr ČMZRB (tyto podmínky prověří ČMZRB svými standardními
postupy). V případě, že žadatel nesplňuje některý z požadavků Definice, nelze
Osvědčení vydat. Na vydání Osvědčení není právní nárok.
AMSP ČR ani Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků nenesou
odpovědnost za případné odmítnutí žádosti o zvýhodněné bankovní a jiné produkty.

Platnost Osvědčení je 3 roky, poté je nutno jej za poplatek 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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Příjem žádostí o registraci bude zahájen 1. 3. 2020.
Podáním žádosti o registraci žadatel potvrzuje, že splňuje požadavky Definice
rodinného podniku (rodinné obchodní korporace/rodinné živnosti) uvedené v materiálu
"Vymezení rodinného podniku v České republice" schváleném usnesením vlády č. 330
ze dne 13. 5. 2019 (ZDE), a že mu ke dni podání žádosti nejsou známy skutečnosti,
pro které by měl přestat tuto Definici splňovat v průběhu následujících 36 měsíců. Dále
podáním žádosti vyslovuje souhlas s Etickým kodexem rodinného podniku (ZDE)
a současně bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s platnými předpisy
a Zásadami ochrany osobních údajů na www.amsp.cz (ZDE).
Žadatel (rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost) podá žádost na AMSP ČR
prostřednictvím datové schránky s požadovanými přílohami za použití elektronického
formuláře na webu AMSP ČR. Zaslání datovou schránkou prokazuje jednoznačně
identitu žadatele. Postup pro žadatele bez datové schránky je popsán níže.
Jakmile žadatel zadá do elektronického formuláře žádosti své IČ, vyplní se ve formuláři
automaticky identifikační údaje žadatele (obchodní firma a sídlo). V případě,
že z jakéhokoli důvodu nemá žadatel přiděleno IČ, kontaktuje sekretariát AMSP ČR
e-mailem (registracerp@amsp.cz) a bude mu zaslán formulář. Žadatelé povinně
uvedou ve formuláři kontaktní osobu, její e-mailovou adresu a telefonní číslo. Dále
žadatel v rubrice „velikost firmy” zaškrtne jednu z následujících možností:
-

OSVČ
Mikrofirma 1 – 9 zaměstnanců
Firma 10 – 49 zaměstnanců
Firma 50 – 249 zaměstnanců
Firma 250 a více zaměstnanců

(Poplatek 200 Kč)
(Poplatek 200 Kč)
(Poplatek 400 Kč)
(Poplatek 1 500 Kč)
(Poplatek 3 000 Kč)

Po dokončení registrace (vyplnění formuláře) vygeneruje systém celé znění formuláře
ve formátu PDF a odešle jej žadateli na e-mail. Takto potvrzený registrační formulář
(„Žádost o registraci rodinného podniku”) zašle žadatel datovou schránkou do datové
schránky AMSP ČR (ID au9uavs) a k žádosti přiloží všechny požadované přílohy.
Žadatel, fyzická osoba, která nemá zřízenu datovou schránku, zasílá formulář žádosti
e-mailem a přiloží požadované přílohy (registracerp@amsp.cz). Formulář s čestným
prohlášením (ZDE) vytiskne, vyplní jej a po ověření podpisu zašle poštou (viz níže).
Podmínkou zahájení registrace je vedle zaslání formuláře s přílohami a zaplacení
registračního poplatku (přijetí platby na účet AMSP ČR).
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, č.ú.: 1011047888/5500
IBAN: CZ4955000000001011047888
Pověřený pracovník AMSP ČR (ověřovatel) zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny
požadované náležitosti a případně vyzve žadatele, aby chybějící dokumenty doplnil.
Ověřování osob společníků, statutárních orgánů a podílu na hlasovacích právech se
provádí prostřednictvím náhledu do veřejného registru (online obchodní rejstřík
na or.justice.cz – výpis a uložené dokumenty).
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Pokud nelze požadované údaje vyčíst z veřejného registru nebo dokladu přiloženého
žadatelem k žádosti o registraci rodinného podniku, je ověřovatel v pochybách ohledně
úplnosti, aktuálnosti či pravosti údajů ve veřejném registru, vyzve ověřovatel žadatele
o doplnění údajů v přiměřené lhůtě.
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. Příklady
funkcí v podniku a rodinných vazeb (zde podle příslušných ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník) jsou uvedeny v registračním formuláři
po rozbalení příslušné kolonky.
Ověřovatel ověří v prvním kroku pouze vztah k podnikání podniku, který žádá
o registraci, a rodinnou vazbu mezi osobami uvedenými v rubrice „Žadatel a rodinní
příslušníci, kteří se podílejí na rodinném podnikání”, a to i v případě, kdy žadatel v této
tabulce uvede více než dva členy rodiny, kteří se podílí na podnikání rodinné korporace
nebo rodinné živnosti. Pouze v případě, kdy ověření rodinných vztahů a vazeb
k podnikání na úrovni prvních dvou osob nepostačuje ke splnění minimálních
požadavků definice rodinného podnikání, pokračuje ověřovatel v ověřování rodinných
vazeb a vztahu k podnikateli, který žádá o registraci, i u případných dalších osob
uvedených v žádosti o registraci rodinného podniku, a to až do doby, než dojde při
ověření k naplnění minimálních požadavků na splnění definice rodinného podniku.
Minimální požadavky pro ověření rodinné obchodní korporace:
V rodinné obchodní korporaci musí figurovat alespoň 2 členové rodiny, která:
- musí mít většinu společníků s většinovými hlasovacími právy,
- nebo většinu hlasovacích práv,
- a člena statutárního orgánu společnosti, nebo zaměstnance, přičemž oba prvky
musí být zastoupeny

Definice: Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční
počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím
statutárním orgánem 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. 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.
Pozn.: Rodinné obchodní korporace sdružené v holdingu podávají každá svoji žádost samostatně, nelze
žádat za celou skupinu.

Minimální požadavek pro ověření rodinné živnosti:
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.
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1. Doklady pro ověřování vztahů k rodinnému podniku
Ověřování osob společníků, statutárních orgánů a podílu na hlasovacích právech se
provádí prostřednictvím náhledu do veřejného registru (online obchodní rejstřík
na or.justice.cz – výpis a uložené dokumenty).
Pokud nelze požadované údaje vyčíst z veřejného registru nebo dokladu přiloženého
žadatelem k žádosti o registraci rodinného podniku, je ověřovatel v pochybách ohledně
úplnosti, aktuálnosti či pravosti údajů ve veřejném registru, vyzve ověřovatel žadatele
o doplnění údajů v přiměřené lhůtě. Doklady získané na základě žádosti ověřovatele
postačují v prostých elektronických nebo listinných kopiích.

2. Doklady pro ověřování rodinných vazeb
Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující
manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb 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, nebo sourozenci, nebo
partneři.
Prokázání rodinných vazeb dokumenty se v případě sourozenců a rodičů a dětí
prokazuje kopiemi rodných listů, v případě manželů kopií oddacího listu. V případě
příbuzných osob s rozdílným příjmením se příslušnost k jedné rodině prokazuje kopiemi
rodných nebo oddacích listů, případně dalších dokumentů.
Pokud nelze požadované údaje uspokojivě vyčíst z kopií dokumentů poskytnutých
žadatelem, vyzve ověřovatel žadatele o doplnění údajů v přiměřené lhůtě. Veškeré
doklady poskytnuté žadatelem k ověření rodinných vazeb postačují v prostých
elektronických nebo listinných kopiích.
Členem jedné rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila
patnácti let věku (v odůvodněných případech i mladší zastoupená opatrovníkem, nebo
jím určenou osobou).
Rodinná obchodní korporace bude mít ve formuláři žádosti uvedeny základní
identifikační údaje (IČ, sídlo), údaje o velikosti firmy dle počtu zaměstnanců a údaje
nutné pro ověření rodinných vazeb a funkcí v rodinném podniku (jméno a příjmení
žadatele a rodinných příslušníků, kteří se podílí na rodinném podnikání), které doloží
např. rodnými listy, či oddacím listem, případně dalšími dokumenty (postačují
neověřené kopie).
Formulář žádosti je po vyplnění automaticky zaslán žadateli na e-mailovou adresu
uvedenou v žádosti a ten pak zašle s požadovanými přílohami do datové schránky
AMSP ČR: ID: au9uavs.
Pozn.: Obchodní korporace sdružené v holdingu podávají každá svoji žádost samostatně, nelze žádat
za celou skupinu.
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Fyzická osoba (OSVČ) bude mít ve formuláři žádosti o registraci rodinné živnosti
uvedeny základní identifikační údaje (IČ, sídlo), a údaje pro ověření rodinných vazeb
a funkcí v rodinné živnosti, (jméno a příjmení žadatele a rodinných příslušníků, kteří se
podílí na rodinném podnikání), které doloží např. rodnými listy, či oddacím listem,
případně dalšími dokumenty (postačují neověřené kopie).
Poté, co obdrží zpět vyplněný formulář, zašle jej s požadovanými přílohami:
- V případě, že má datovou schránku, do datové schránky AMSP ČR: ID: au9uavs
- V případě, že datovou schránku nemá, na e-mail AMSP ČR registracerp@amsp.cz.
Dále žadatel vytiskne Čestné prohlášení (ZDE) a po vyplnění jej opatří ověřeným
podpisem. Takto podepsané Četné prohlášení následně zašle poštou na adresu
AMSP ČR:
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00 Praha 8 (Karlín)
Minimální požadavek Definice k rodinné živnosti:
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.
Registrovaný podnik (rodinná obchodní korporace a rodinná živnost) je povinen
oznámit AMSP ČR změnu skutečností, které mají vliv na její registraci v Registru
rodinných podniků České republiky nejpozději do 2 týdnů od zjištění změn
na AMSP ČR, případně požádat o výmaz z Registru rodinných podniků ČR.
Poplatek za obnovení registrace po uplynutí tříleté platnosti Osvědčení činí 200 Kč,
a to v případě, že nedošlo ke změně údajů týkajících se rodinného podniku, uvedených
v žádosti. Jinak se jedná o novou registraci, která musí být znovu posouzena. Rodinný
podnik bude vyrozuměn minimálně měsíc před ukončením platnosti Osvědčení.
Obnovení registrace může rodinný podnik požadovat i před ukončením platnosti
registrace např. pro účely žádosti o bankovní úvěr. Bude se jednat např. o případy, kdy
osvědčení o registraci je staršího data (např. cca 1 rok) a ČMZRB se obrátí na
AMSP ČR e-mailem s žádostí o potvrzení, že statut rodinného podniku trvá. AMSP ČR
po ověření zašle e-mailem stanovisko.
Po dobu platnosti registrace má firma právo používat oficiální logo „Rodinný podnik
Česká republika” nebo anglickou verzi „Family Business Czech Republic”, které vytvořilo
MPO.
Registrace v Registru rodinných podniků České republiky bude sloužit také jako
dokument k žádostem o podporu rodinných podniků v budoucích připravovaných
programech v rámci činnosti MPO a dalších resortů
Produkty ČMZRB nemohou být umožněny velkým firmám, které sice jsou držiteli
osvědčení, že jsou rodinným podnikem dle definice, ale nesplňují kritéria stanovená
pro MSP.
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