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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že rodinou se rozumí příbuzní až do čtvrtého stupně a také příbuzní, 

kteří nežijí ve společné domácnosti, rozloučení manželé i nesezdané osoby žijící ve 

společné domácnosti; 

B. vzhledem k tomu, že rodinný podnik může mít formu korporace a že práce v rodinném 

podniku není bezplatná; 

C. vzhledem k tomu, že rodinné podniky představují více než 60 % všech evropských 

společností, poskytují 40 % až 50 % všech pracovních míst a zahrnují malé podniky i 

korporace, z čehož vyplývá, že čelí rozdílným problémům a obtížím; vzhledem k tomu, že 

velká většina rodinných podniků jsou malé a střední podniky, které poskytují zaměstnání 

dvěma třetinám osob zaměstnaných v Evropské unii a vytvářejí 85 % nových pracovních 

míst v Evropě; vzhledem k tomu, že vznikem nového podniku se vytvoří průměrně dvě 

pracovní místa a rozšířením stávajícího podniku se vytvoří přibližně pět nových 

pracovních míst; 

D. vzhledem k tomu, že většina rodinných podniků jsou malé a střední podniky, a vzhledem 

k tomu, že velikost rodinného podniku by měla být jedním z hlavních prvků, který je třeba 

v definici rodinného podniku zohlednit; 

E. vzhledem k tomu, že rodinné podniky hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, pokud 

jde o zaměstnanost a územní plánování; 

F. vzhledem k tomu, že u rodinných podniků je pravděpodobnější, že budou mít 

dlouhodobou orientaci a zajištěním dlouhodobé stability přispívat zásadním způsobem 

k ekonomice, neboť se vyznačují sociální odpovědností, vysokou odpovědností jako 

vlastníků, silnou vazbou na svou místní a regionální komunitu a ekonomiku a pevnými 

hodnotami, která pramení z evropské tradice „čestného obchodníka“, a vzhledem k tomu, 

že třebaže na ně vážně doléhá hospodářská krize, obvykle jí čelí s větším odhodláním a 

snaží se nepropouštět své zaměstnance příliš náhle; vzhledem k tomu, že Evropská unie 

v tomto ohledu podporuje rodinné podniky iniciativami, jako jsou např. tzv. rodinné 

pakty; vzhledem k tomu, že rodinné podniky významně přispívají k prevenci vylidňování 

venkova a v mnoha případech poskytují jediný zdroj zaměstnání v těch regionech Evropy, 

v nichž vývoj zaostává největší měrou, zejména v nejméně průmyslových regionech; 

G. vzhledem k tomu, že úsilí, které se na evropské úrovni vynakládá na podporu podnikání a  

začínajících podniků, by mělo být zvýšeno a doprovázeno větším důrazem na 

usnadňování a povzbuzování dlouhodobého přežití rodinných podniků; 

H. vzhledem k tomu, že je zásadní zlepšit právní prostředí pro předávání podniků (převzetí 

podniku v rámci rodiny), a to zejména pokud jde o rozsah a míru různých úprav 

dědických daní a daní z nemovitostí v rámci celé EU, neboť v Evropě dochází každoročně 

k převzetí 480 000 podniků, což se dotýká více než 2 milionů pracovních míst; vzhledem 
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k tomu, že se odhaduje, že kvůli četným obtížím, s nimiž je převzetí podniku spojeno, 

musí každoročně ukončit činnost až 150 000 podniků, čímž dochází k zániku přibližně 

600 000 pracovních míst1; 

I. vzhledem k tomu, že dědické daně jsou zejména pro menší a středně velké podniky 

v rodinném vlastnictví vážným problémem a u některých dokonce vedou k omezení 

činnosti nebo likvidaci; 

J. vzhledem k tomu, že společná evropská definice rodinného podniku je nezbytná nejen 

kvůli zlepšení kvality sběru statistických údajů o výkonnosti tohoto odvětví, ale také jako 

prostředek pro tvůrce politik, aby mohli lépe řešit potřeby rodinných podniků a 

společnosti; 

K. vzhledem k tomu, že rodinné podniky zaručují předávání know-how a dovedností a že 

jsou v některých regionech nepopiratelným nositelem sociálních vazeb; 

L. vzhledem k tomu, že rodinné zemědělské podniky bývají příkladem úspěchu, protože 

uvádějí do praxe zásadu ekologicky a sociálně udržitelného oběhového hospodářství; 

M. vzhledem k tomu, že vzdělávání v oblasti podnikání může znamenat významný přínos ke 

zlepšení vyhlídek mladých lidí na zaměstnání, neboť je pak u nich pravděpodobnější, že 

založí vlastní podnik, a jejich společnosti jsou obvykle inovativnější a úspěšnější než ty, 

které vedou lidé bez zkušenosti se vzděláváním v oblasti podnikání; vzhledem k tomu, že 

u takto vzdělaných osob je také menší riziko nezaměstnanosti a že tyto osoby mají častěji 

stálé zaměstnání na lepší a lépe placené pozici; 

N. vzhledem k tomu, že model rodinného podniku je mezi členskými státy EU rozšířen 

nerovnoměrně; vzhledem k tomu, že významná část rodinných podniků v Evropě má 

nadnárodní rozměr a působí v několika členských státech; 

1. konstatuje, že v EU existuje více než 90 definic „rodinného podniku“; vítá činnost, která 

je vyvíjena s cílem stanovit na úrovni EU definici „rodinného podniku“, a vyzývá 

k dalšímu úsilí o zavedení oficiální definice, která zohlední právo obchodních společností, 

specifika členských států, pokud jde o záruky sociálních práv, sociálního zabezpečení a 

důchodových nároků a pravidla spolurozhodování a zdraví a bezpečnost na pracovišti; 

zdůrazňuje, že jednoduchá, jasná, snadno použitelná a mezi zeměmi vzájemně 

porovnatelná definice by pomohla lépe porozumět tomuto jevu a výzvám, kterým rodinné 

podniky čelí, a získat jasnou představu o jejich přínosu společnosti a umožnila by 

zavedení konkrétních a účinných opatření; 

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí o zavedení společné definice rodinného podniku 

tím, že vypracuje posouzení dopadu případného přezkumu evropské definice MSP z roku 

2003, přičemž jedním z ústředních prvků bude zohlednění velikosti rodinného podniku, 

neboť univerzální přístup v rámci regulace nedokáže dostatečně zohlednit rozdílné 

potřeby rodinných podniků, pokud jde o zdanění a přístup k financování, a tím, že 

společně s členskými státy sestaví seznam společných ukazatelů, na jejichž základě bude 

                                                 
1 Akční plán podnikání 2020, COM(2012)0795. 

 



 

AD\1059740CS.doc 5/9 PE546.701v03-00 

 CS 

rodinný podnik možno charakterizovat a které by měly umožnit vypracovávání statistik 

dokládajících, jakou měrou rodinné podniky přispívají k zaměstnanosti, přičemž cílem by 

mělo být lepší chápání vlastnictví a podpora tvorby lepších politik, které rodinným 

podnikům usnadní přístup na trh a k financím; definice by měla být jednoduchá, jasná a 

snadno použitelná ve všech členských státech; 

3. vyzývá ty, kdo pracují na definici „rodinného podniku“ společné pro EU, aby zajistili, že 

tato definice bude odpovídat rozmanitosti rodin, které ve společnostech EU žijí, a zajistí, 

že nebudou žádné rodinné formy diskriminovány, tedy že pojem rodiny nebude omezen 

konceptem, podle kterého rodina znamená muže, ženu a jejich biologické děti; 

4. na základě identifikace vlastnictví jako základní otázky rodinných podniků vyzývá 

členské státy, aby zvážily zavedení takových změn do svých daňových systémů a práva 

obchodních společností, které by umožnily efektivnější a hladší převzetí a zachování 

podniku v rámci rodiny; navrhuje, aby v rámci osvědčených postupů, které je třeba sdílet 

a prosazovat, se přistoupilo k snížení darovací a dědické daně, zavedení příznivého 

daňového režimu pro opětovně investovaný zisk ve srovnání s režimem pro financování 

dluhu či podpora používání akcií bez práva na hlasování jako způsobu přístupu k financím 

bez ztráty kontroly nad společností; 

5. poznamenává, že převzetí podniku v rámci rodiny znamená často předávání sociálního a 

kulturního kapitálu a nabytých znalostí z generace na generaci a mělo by být zachováno a 

podporováno; zdůrazňuje však, že nedávná čísla z roku 2011 ukazují, že každým rokem 

hledá přibližně 450 000 firem v EU nástupce, což se dotýká zhruba 2 milionů pracovních 

míst; upozorňuje na skutečnost, že každoročně hrozí v důsledku neefektivních postupů 

převzetí podniku ztráta přibližně 150 000 společností a 600 000 pracovních míst; 

zdůrazňuje, že stěžejní jsou v tomto ohledu osvědčené postupy pro včasné ohlašování 

plánů pro převzetí podniku; navrhuje jako jedno z možných řešení problému předávání 

podniku těchto evropských MSP odkup zaměstnanci; zdůrazňuje, že k udržení těchto 

malých firem a posílení regionálních ekonomik a zaměstnanosti v celé EU by mohly 

přispět také vhodně nastavené modely dlouhodobé finanční účasti zaměstnanců; 

6. vyzývá příslušné orgány na úrovni členských států, aby pečovaly o podnikatelského ducha 

a podporovaly „mikropodnikatelské“ projekty ve školách, a to s ohledem na vysoký 

potenciál, který mají rodinné podniky pro tvorbu pracovních míst; vzhledem k tomu, že 

rodinné podniky představují největší zásobárnu podnikatelského potenciálu a jsou 

přirozeným inkubátorem budoucích podnikatelů, je čím dále potřebnější podněcovat jejich 

inovace a pokrok; zdůrazňuje, že v zájmu profesionalizace řízení rodinných firem je dále 

zásadní, aby bylo podporováno vzdělávání v oblasti podnikání, a to jak v případě 

začínajících podniků, tak již zavedených rodinných firem, neboť toto vzdělávání podnítí 

inovace a pokrok, zejména na úrovni řízení, a to včetně vzdělávání v oblasti lidských 

zdrojů, plánování profesní dráhy a řídících schopností, které by mohlo přilákat a udržet 

kvalifikovanou pracovní sílu; 

7. se znepokojením konstatuje, že finanční krize a následná recese měly silný negativní 

dopad zejména na evropské mikropodniky a MSP, z nichž mnohé jsou rodinnými 

podniky, a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU podpořila obnovu hospodářského růstu 

vytvářením vysoce kvalitních pracovních míst a vytvořila regulační rámec, který by všem 
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aktérům v rámci MSP umožňoval lepší přístup k financím, lepší podmínky z hlediska daní 

a inkluzivní sociální zabezpečení; zdůrazňuje, že k zachování pracovních míst by mohla 

velmi významným dílem přispět účinná podpora zaměřená na zdravou restrukturalizaci, a 

dále zdůrazňuje, že je nezbytné zjednodušit správní postupy pro rodinné podniky, včetně 

využívání jednoho místa pro vyřízení všech záležitostí; zdůrazňuje místní potenciál pro 

tvorbu pracovních míst, který mají MSP v nových a vznikajících odvětvích, jako je 

oběhové hospodářství; zdůrazňuje, že jelikož hlavním problémem, se kterým se rodinné 

podniky potýkají, je předávání podniku z jedné generace na druhou, je důležité, aby 

členské státy usilovaly o zlepšení právního rámce pro předávání rodinných podniků a 

usnadňovaly přístup k financování tohoto předávání, aby se předešlo problémům 

s finanční situací, zamezilo se nuceným prodejům a zajistilo se přežití rodinného podniku; 

zdůrazňuje zároveň, že právní rámec nesmí dovolovat žádná omezení práv zaměstnanců 

ani jejich práv sociálních; 

8. v zájmu podpory životaschopnosti a prosperity rodinných podniků jako významného 

zdroje pracovních míst vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto podniky lépe informovaly 

o možnostech rozvoje v mezinárodním měřítku a dbaly na zlepšování výměny zkušeností 

a osvědčených postupů, zejména prostřednictvím programu EURES na podporu 

přeshraniční mobility trhů práce; zdůrazňuje význam služby EURES-T pro poradenství 

o možnostech profesní mobility v rámci příhraničních regionů a pomoc obyvatelům těchto 

regionů se zvládáním právních, správních a daňových aspektů mobility; 

9. dále konstatuje, že je nezbytné řešit další výzvy, kterým rodinné podniky čelí, jako jsou 

obtíže při hledání a udržení kvalifikovaných pracovníků, a že je důležité posilovat 

vzdělávání v oblasti podnikání a odbornou přípravu v oblasti řízení zaměřenou speciálně 

na rodinné podniky; 

10. upozorňuje na významnou úlohu rodinných zemědělských podniků ve venkovských 

regionech mnoha členských států a vyzývá členské státy, aby podporovaly odbornou 

přípravu v oblasti podnikání zaměřenou specificky na provozovatele zemědělských 

podniků; v této souvislosti zejména požaduje podporu projektů v oblasti vzdělávání pro 

mladé podnikatele, kteří provozují rodinné zemědělské podniky, s cílem zvýšit jejich 

úspěšnou účast v zemědělství a regionálních organizacích; 

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby usnadňovala a podporovala dlouhodobé přežití rodinných 

podniků a kladla větší důraz na rozvoj podpory a vedení k usnadnění předávání a převodu 

rodinných podniků; 

12. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají vzhledem k překryvům rodinných, vlastnických a 

obchodních prvků jistá specifika, která by měla být zohledněna; zdůrazňuje však, že je 

nutno řešit otázky pracovního práva, sociální politiky a sociálních práv, jako je 

vyváženější zastoupení mužů a žen ve správních radách, ustanovení v zájmu sladění 

pracovního a rodinného života a finanční účast zaměstnanců, a to spravedlivým a sociálně 

odpovědným způsobem; 

13. žádá členské státy, aby nalezly použitelná a přijatelná řešení, pokud jde o dědické daně ve 

vztahu k podnikům v rodinném vlastnictví, a zajistily, že uhrazení těchto daní nepřivede 

podnik k problémům s likviditou či negativně neovlivní počet zaměstnanců a udržitelný 

rozvoj podniku s ohledem na odpovědnost vůči další generaci; 
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14. vyzývá Komisi, aby dále usilovala o lepší uplatňování již existujících doporučení EU1 

týkajících se zjednodušení daňového a regulačního rámce v zájmu zlepšení právního 

prostředí pro předávání; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále podporovaly výměnu osvědčených postupů, jak 

pomoci rodinným podnikům s převzetím, a to zejména pokud jde o regulační prostředí; 

16. považuje za vhodné podporovat příchod externích profesionálních manažerů za účelem 

zlepšení řízení rodinných podniků; 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby povzbuzovaly k finanční účasti zaměstnanců, 

v souladu s rostoucím veřejným uznáním jejích přínosů v kontextu finanční a hospodářské 

krize; 

18. vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala rovnost žen a mužů v rámci rodinných podniků 

ve vztahu k podnikatelskému duchu, dovednostem a schopnostem vedení a pokud jde o 

předávání a převod podniků; vyzývá proto k využívání stávajících správních struktur na 

úrovni členských států, které napomohou zřizování jednotných správních míst pro 

podnikatelky; vyzývá také k podpoře lepšího přístupu k péči o děti pro matky, které jsou 

podnikatelkami; 

19. upozorňuje Komisi na to, že většina rodinných podniků jsou MSP a že prvořadou 

důležitost má tedy uplatňování zásady „Think Small First“, aby se evropské právní 

předpisy lépe přizpůsobily realitě a potřebám těchto podniků a aby se jim umožnilo 

využívat programů podpory a mechanismů ke snížení administrativní zátěže; 

20. upozorňuje Komisi na to, že je třeba zajistit vyvážené a rovné podmínky v rámci 

hospodářské soutěže pro všechny podniky působící v EU a respektovat a posilovat přitom 

jedinečnou povahu rodinných podniků; 

21. zdůrazňuje, že na rodinných podnicích leží také odpovědnost za nabídku míst pro osoby 

s odpovídající odbornou přípravou či srovnatelnou pracovní zkušeností a že musí 

podporovat další odbornou přípravu zaměstnanců ve svém rámci, aby se předcházelo 

úbytku dovedností a byl podporován koncept celoživotního učení; 

22. zdůrazňuje význam programů odborné přípravy financovaných EU pro provozovatele 

malých podniků, které umožní majitelům rodinných podniků, aby své podniky 

přizpůsobili rychle se měnícímu prostředí, které ovlivňuje rostoucí globální hospodářská 

integrace, vývoj nových technologií a zaměření na nízkouhlíkovou a ekologičtější 

ekonomiku; 

23. vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci nelegislativní evropské strategie týkající se rodiny 

plně zohlednila úlohu rodičů v rodinných podnicích, včetně sociálního a hospodářského 

významu „matek-podnikatelek“, a jejich mimořádný přínos k realizaci zásad 

spravedlivého řízení, podnikatelské sociální odpovědnosti a nové udržitelné kultury práce; 

                                                 
1 Doporučení z roku 1994, sdělení z roku 1998 a Lillské fórum, průvodce osvědčenými postupy z roku 2003, 

sdělení Komise z roku 2006 s názvem  Kontinuita prostřednictvím nového začátku. 
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24. vyzývá Komisi, aby v rámci GŘ pro podniky zřídila specializovaný útvar určený 

k podpoře a informování rodinných podniků, včetně jednoho kontaktního místa v každém 

členském státě, které bude poskytovat pomoc s přístupem k finanční podpoře a 

prostředkům EU a také obchodní asistenci; 

25. vyzývá Komisi, aby do evropského semestru zařadila doporučení členským státům 

ohledně toho, jak vytvořit prostředí spravedlivé k rodinným podnikům, a to zejména 

v oblasti zdanění, převzetí podniku a vzdělávání v oblasti podnikání; 

26. vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala a šířila informovanost o modelu rodinných 

podniků v celé EU, např. zřízením kontaktního místa pro rodinné podniky v Komisi a 

podporou přenosu know-how a osvědčených postupů mezi členskými státy a také co 

nejlepším využitím programů, jako je „Erasmus pro mladé podnikatele“; 

27. vybízí členské státy, aby vytvořily jasný právní rámec pro formální a neformální 

příležitostné zaměstnávání rodinných příslušníků; 

28. vybízí členské státy k tomu, aby majitelům rodinných podniků zpřístupnily podobnou 

ochranu prostřednictvím sociálního zabezpečení, jaké požívají zaměstnanci, coby podnět 

k převodům rodinných podniků. 
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