ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak je definován rodinný podnik?
Definice rodinného podniku schválená usnesením vlády ČR č. 899
z 18.10.2021 uvádí, že rodinným podnikem je obchodní korporace či živnost,
v níž se podílejí na její činnosti nejméně dva členové jedné rodiny.
Předpokladem je, že členové rodiny podnik ovládají, tj. že v něm mají většinový
hlasovací resp. majetkový podíl. Za rodinný podnik se považuje také obchodní
korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné
rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu (Definice
rodinného podniku).
Kdo může o registraci žádat?
O registraci může požádat oprávněný zástupce obchodní korporace, či osoba
samostatně výdělečně činná (OSVČ).
Registrace rodinného podniku je zcela nezávislá na členství v AMSP ČR
a nesouvisí s aktuálními podporami COVID-19.
O registraci mohou žádat také osoby v registrovaném partnerství ve smyslu
zákona č. 115/2006 Sb., (vztah osob stejného pohlaví); žádat však nemohou
partner s partnerkou žijící ve společné domácnosti, což není definicí rodinného
podniku považováno za oficiální rodinný vztah.
Má žadatel na registraci rodinného podniku právní nárok?
Na registraci rodinného podniku není právní nárok. Registrována může být
pouze obchodní korporace či živnost, pokud splní požadavky definice
rodinného podniku.
Jaký je postup registrace rodinné obchodní korporace?
Žadatel podá žádost na AMSP ČR prostřednictvím datové schránky
s požadovanými přílohami za použití elektronického formuláře na webové
stránce AMSP ČR. Zaslání žádosti datovou schránkou prokazuje jednoznačně
identitu žadatele.
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Podáním žádosti o registraci žadatel potvrzuje, že splňuje požadavky definice
rodinného podniku - rodinné obchodní korporace (Definice rodinného podniku)
a že mu ke dni podání žádosti nejsou známy skutečnosti, pro které by měl
přestat tuto definici splňovat v průběhu následujících 36 měsíců.
Jakmile žadatel zadá do elektronického formuláře žádosti své IČO, vyplní se ve
formuláři automaticky identifikační údaje žadatele (obchodní firma a sídlo).
Následně žadatel doplní další údaje – jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní
osoby; dále zvolí v nabídce velikost podniku dle počtu zaměstnanců a vybere
z předvoleb další údaje – funkce v podniku a rodinný vztah s dalším členem
rodiny působícím v podniku. Rodinné vazby se doloží např. rodným listem, či
oddacím listem, případně dalšími dokumenty (postačují neověřené kopie).
Pracovně právní vztah k rodinnému podniku se prokazuje pracovní smlouvou
na trvalý pracovní poměr s minimálně tříčtvrtečním úvazkem (dohody
o provedení práce a pracovní činnosti nejsou pro tento účel uznávány).
Po dokončení registrace (vyplnění formuláře) vygeneruje systém celé znění
formuláře ve formátu PDF a odešle jej žadateli na zadaný e-mail. Takto
potvrzený registrační formulář („Žádost o registraci rodinného podniku”) zašle
žadatel do datové schránky AMSP ČR (ID au9uavs) a k žádosti přiloží všechny
požadované přílohy. Může jej však zaslat rovněž poštou či mailem.
Po zaslání žádosti a přílohy bude žadateli zaslána faktura. Žádost bude
vyřízena po úhradě registračního poplatku a dodání všech dokumentů během
5-10 pracovních dnů.
Podáním žádosti vyslovuje žadatel souhlas s Etickým kodexem rodinného
podniku (Etický-kodex-rodinného-podniku.pdf (amsp.cz).
Jaký je postup registrace rodinné živnosti?
Žadatel ve vstupním formuláři vyplní IČ a stiskne tlačítko „Pokračovat“; poté se
otevře formulář s již vyplněnými základními identifikačními údaji žadatele
a žadatel doplní další údaje – jméno a příjmení v živnosti spolupracujícího
rodinného příslušníka a z nabídky vybere rodinný vztah. Po stisknutí tlačítka
„Pokračovat“ se formulář zaregistruje v systému a odešle se žadateli na zadaný
e-mail.
Tento formulář pak žadatel zašle s přiloženým čestným prohlášením
s ověřeným podpisem do AMSP ČR datovou schránkou (au9uavs), nebo
na e-mail registracerp@amsp.cz, či poštou.
Po zaslání žádosti a přílohy bude žadateli zaslána faktura. Žádost bude
vyřízena po úhradě registračního poplatku a dodání všech dokumentů během
5-10 pracovních dnů.
Podáním žádosti vyslovuje žadatel souhlas s Etickým kodexem rodinného
podniku (Etický-kodex-rodinného-podniku.pdf (amsp.cz).
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Jaké podklady je třeba k žádosti přiložit?
K předložené žádosti o registraci obchodní korporace je třeba doložit doklady
o rodinném vztahu žadatele s nejméně jedním rodinným příslušníkem
působícím v podniku. V případě, že nejsou ve veřejných listinách (především
obchodní rejstřík) uvedeny hlasovací či majetkové podíly členů rodiny
v podniku, je nutné je doložit dalšími doklady, které tyto podíly uvádějí (většinou
případy akciových společností). V případě, že je žádající společnost vlastněna
jinou (mateřskou) společností, je třeba ji rovněž prověřit a uvedené doklady
předložit i ohledně mateřské společnosti.
OSVČ předkládá k žádosti o registraci pouze čestné prohlášení s úředně
ověřeným podpisem, v němž uvede rodinného příslušníka, který s ním v živnosti
spolupracuje. Rodinný vztah se v tomto případě již nedokládá.
Jaké jsou registrační poplatky?
Registrační poplatky jsou koncipovány jako úhrada administrativních nákladů
za zpracování žádosti a jsou následující:
OSVČ
Mikrofirma 1-9 zaměstnanců
Firma 10-49 zaměstnanců
Firma 50-249 zaměstnanců
Firma 250 a více zaměstnanců
Poplatek za prodloužení platnosti certifikátu

500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
500 Kč

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)
Jak se dokládají příbuzenské vztahy?
Hlavními dokumenty na doložení příbuzenských vztahů jsou rodný list a oddací
list, jejichž pomocí musí být doložen přímý příbuzenský vztah rodinných
příslušníků působících v podniku.
Příbuzenský vztah je pro definici rodinného podniku také uznáván v případě
osob v registrovaném partnerství podle zákona 115/2006 Sb., což jsou osoby
stejného pohlaví. Vztah partnera s partnerkou žijící ve společné domácnosti
není ve smyslu definice za rodinný vztah považován.
Jaký je další proces registrace rodinného podniku?
Žádostí o registraci rodinného podniku projednává a schvaluje Výbor pro
rodinné podnikání a rodinné podniky složený ze zástupců Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, AMSP ČR, Hospodářské komory ČR a Národní rozvojové
banky. Jednání Výboru probíhá každý týden. Je-li předložená žádost a její
přílohy v pořádku a je-li uhrazen registrační poplatek, je žádost ihned
předložena Výboru k projednání. Schvalovací proces trvá v průměru 5-10
pracovních dnů. Schváleným žadatelům je v pátek zasláno Osvědčení
o registraci rodinného podniku a v tento den jsou noví držitelé Osvědčení
zveřejněni v Registru rodinných podniků na portále MPO ČR BusinessInfo
(www.businessinfo.cz, Vyhledávač rodinných firem | BusinessInfo.cz).
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Co je Osvědčení o registraci rodinného podniku?
Osvědčení je dokumentem prokazujícím skutečnost, že žadatel (OSVČ, malá či
střední firma, resp. velká firma) splňuje požadavky definice rodinného podniku
schválené usnesením vlády č. 899 ze dne 18.10.2021.
Platnost Osvědčení je 3 roky, poté musí být za poplatek obnoveno.
Registrovaný rodinný podnik je povinen bez zbytečného odkladu informovat
AMSP ČR o veškerých změnách, které mají dopad na změnu statutu rodinného
podniku.
Jaké výhody jsou poskytovány registrovaným rodinným podnikům?
Registrovaný rodinný podnik získá možnost užívat oficiální logo Rodinný podnik
České republiky, které je známkou kvality a etiky podnikání.
V současné době mohou rodinné podniky žádat o specifické bankovní produkty
pro malé a střední podniky připravené Národní rozvojovou bankou
(NRB) - zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruky
v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 (velké rodinné podniky však tuto možnost
nemají, protože nesplňují kritéria MSP).
Další výhody pro registrované rodinné podniky přibývají postupně – viz:
Registrace Rodinného Podniku (rodinnafirma.net)
Jak je zajištěna ochrana osobních údajů při registraci
rodinných podniků?
AMSP ČR se při veškeré své činnosti řídí svými Zásadami na ochranu osobních
údajů. Zpracovává a chrání osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES („GDPR“) - Zásady-ochrany-osobních-údajů-AMSP-ČR200228.pdf.
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