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REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ 

 
 

Rodinná obchodní korporace – postup při podání žádosti o registraci  
 
 
Žadatel nebo jím pověřená osoba zahájí proces registrace na web stránce  
AMSP ČR (záložka Registrace rodinných podniků) vyplněním svého IČO a klikem 
na tlačítko „Pokračovat“.  
 
Poté se otevře formulář s automaticky vyplněnými základními identifikačními údaji 
žadatele (obchodní firma a sídlo) a žadatel v něm musí vyplnit další údaje - jméno  
a příjmení, kontaktní osoba a její e-mail a číslo telefonu.  
 
Žadatel dále označí jednu z možností ohledně velikosti společnosti dle počtu jejích 
zaměstnanců.  
 
Následně žadatel vyplní do rubriky „Žadatel a rodinní příslušníci, kteří se podílejí  
na rodinném podnikání“ své jméno a příjmení a další požadované údaje, včetně 
údajů ohledně rodinných příslušníků. Ve sloupci „Funkce v podniku“ se rozbalí 
příklady různých funkcí anebo žadatel může zvolit jinou další možnost zde 
neuvedenou. Ve sloupci „Rodinný poměr“ pak žadatel u sebe vyznačí funkci 
„žadatel“ a u dalších rodinných příslušníků (nutno uvést minimálně jednoho) vybere 
jednu z možností (např. manželka, manželka, dcera, syn a další). Rodinné vazby 
doloží např. rodnými listy, oddacími listy, případně dalšími dokumenty (postačují 
neověřené kopie).  
 
Po vyplnění všech požadovaných údajů zadá žadatel „Pokračovat“ a formulář se 
zaregistruje v systému a automaticky se odešle žadateli na e-mailovou adresu 
uvedenou v žádosti.  
 
Po obdržení formuláře jej žadatel zašle s požadovanými přílohami do datové 
schránky AMSP ČR: ID: au9uavs. 
 
Do předmětu zprávy je nutné uvést: RRP  
 
Následně bude žadateli zaslána faktura s potřebnými údaji k zaplacení registračního 
poplatku. Žádost je vyřízena po obdržení formuláře s příslušnými přílohami  
a po připsání registračního poplatku na účet AMSP ČR.  

http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku
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Výše poplatků za žádost registraci:  

• mikrofirma (1 – 9 zam.)       500 Kč  

• malá firma (10 – 49 zam.)   1 000 Kč  

• střední firma (50 – 249 zam.)   1 500 Kč  

• velká firma (250 a více zam.)   3 000 Kč  
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.   
 
 
Poplatek se platí až na základě obdržené faktury.  
 
Pozn.: Obchodní korporace sdružené v holdingu podávají každá svoji žádost 
samostatně, nelze žádat o registraci za celou skupinu. 
 

 


